
 

  

Art. 217 
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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como 

direito de cada um, observados: 

      I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua 

organização e funcionamento; 

      II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto 

educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; 

      III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-profissional; 

      IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. 

      § 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições 

desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. 

      § 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da 

instauração do processo, para proferir decisão final. 

      § 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social. 

  

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:03927 DT REC:05/05/87 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação 
 Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Autor:   

   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   

   SUGERE QUE A PRÁTICA DOS DESPORTOS SEJA PROMOVIDA E INCENTIVADA PELA  
UNIÃO E PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, TERRITÓRIOS E MUNICÍPIOS. 
   
   SUGESTÃO:05606 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   SUGERE NORMA SOBRE INCENTIVOS AO ESPORTE E AO LAZER. 
   
   SUGESTÃO:07527 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   FRANCISCO COELHO (PFL/MA) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS SOBRE O DESPORTO. 
   
   SUGESTÃO:08060 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   MÁRCIA KUBITSCHEK (PMDB/DF) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSIÇÕES REFERENTES À EDUCAÇÃO FÍSICA, À RECREAÇÃO E AOS  
DESPORTOS E QUE O PODER PÚBLICO DESTINE RECURSOS E CRIE BENEFÍCIOS  
FISCAIS PARA TAL FIM. 
   
   SUGESTÃO:08531 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   SUGERE HAJA AUTONOMIA DAS ENTIDADES DESPORTIVAS DIRIGENTES QUANTO À  
SUA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO INTERNOS; QUE SEJAM DESTINADOS  
RECURSOS PÚBLICOS PARA PROMOVER O DESPORTO EDUCACIONAL E O DE ALTO  
RENDIMENTO, ENTRE OUTRAS DISPOSIÇÕES QUE ENUMERA. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 21ª reunião da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes notas taquigráficas da 
audiência pública realizada em 7/5/1987, sobre Autonomia às entidades esportivas / Discriminação 
no desporto / Justiça desportiva / Educação física e esporte / Turismo / Educação, cultura e esporte 
/ Desenvolvimento econômico e social pelo turismo.  

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a   

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - VIIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 24 - Compete à União criar normas gerais sobre o desporto, dispensando 

tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional. 

Art. 25 - São princípios e normas cogentes da legislação desportiva:  

I - o respeito à autonomia das entidades desportivas dirigentes quanto à sua 

organização e funcionamento internos;  

II - a destinação de recursos públicos para amparar e promover o desporto 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
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educacional e o desporto de alto rendimento;  

III - a criação de benefícios fiscais específicos para fomentar as práticas desportivas 

formais e não formais, como direito de todos; 

Art. 26 - É assegurado o reconhecimento do desporto como atividade cultural, 

gozando de todos os benefícios institucionais e legais próprios da cultura, 

valorizadas, preferencialmente, as manifestações desportivas de criação nacional. 

Art. 27 - Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Territórios e aos 

Municípios promover o desenvolvimento do turismo e do lazer, para assegurar o seu 

acesso a todos os cidadãos. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 14.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase B ao final deste documento.) 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 26 - Compete à União criar normas gerais sobre o desporto, dispensando 

tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional. 

Art. 27 - São princípios e normas cogentes da legislação desportiva:  

I - o respeito à autonomia das entidades desportivas dirigentes quanto à sua 

organização e funcionamento internos;  

II - a destinação de recursos públicos para amparar e promover o desporto 

educacional e o desporto de alto rendimento;  

III - a criação de benefícios fiscais específicos para fomentar as práticas desportivas 

formais e não formais, como direito de todos;  

IV - a garantia do direito exclusivo de voto para cargos de direção de entidades 

desportivas:  

a) de âmbito federal, às federações estaduais e às associações participantes da 

divisão principal do último campeonato nacional;  

b) de âmbito estadual, às associações participantes da divisão principal do último 

campeonato estadual. 

Art. 28 - É assegurado o reconhecimento do desporto como atividade cultural, 

gozando de todos os benefícios institucionais e legais próprios da cultura, 

valorizadas, preferencialmente, as manifestações desportivas de criação nacional. 

Art. 29 - Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Territórios e aos 

Municípios, estimular e assegurar a todos os cidadãos, o acesso ao lazer e promover 

o desenvolvimento sócio- econômico do turismo.  

[...] 

 

Consulte, na 35ª reunião da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, a 

votação da redação final do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/7/1987, Supl. 103, a 

partir da p. 169.  

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a 

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/subcomissao8a
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4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO - VIII 
 

FASE E – 
Emendas ao 

anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 24.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase E ao final deste documento.)  

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 23 - Compete à União criar normas gerais sobre o desporto, dispensando 

tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional. 

Art. 24 - São princípios da legislação desportiva:  

I - respeito à autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto 

à sua organização e funcionamento;  

II - destinação de recursos públicos para amparar e promover prioritariamente o 

desporto educacional, não profissional e, em casos específicos, o desporto de alto 

rendimento;  

III - incentivo às manifestações desportivas de criação nacional; 

Art. 25 - A lei assegurará benefícios fiscais e outros específicos para fomentar 

práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um. 

Art. 26 - Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Territórios e aos 

Municípios assegurar a cada um o acesso ao lazer e promover o desenvolvimento e 

a divulgação do turismo.  

[...] 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 13.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase G ao final deste documento.) 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Nota: Os dois substitutivos apresentados pelo Relator foram rejeitados pelos demais 

membros da Comissão. O presidente da Comissão enviou os dois textos à Comissão 

de Sistematização, conforme volume 206, disponível em:  

Anteprojeto da Comissão - 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

206.pdf 

 

Consulte na 5ª reunião extraordinária da Comissão da Família, da Educação, Cultura 

e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação as discussões e votações 

do Substitutivo do Relator, publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte 

de 4/8/1987, Supl. 114, a partir da p. 172.  

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8 

 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-206.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-206.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao8/comissao8
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5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 396 - Compete à União criar normas gerais sobre o desporto, dispensando 

tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional. 

Art. 397 - São princípios da legislação desportiva:  

I - respeito à autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto 

à sua organização e funcionamento internos;  

II - destinação de recursos públicos para amparar e promover prioritariamente o 

desporto educacional, não profissional e, em casos específicos, o desporto de alto 

rendimento;  

III - incentivo e proteção às manifestações desportivas de criação nacional; 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 15.  

(consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 391 - Compete à União criar normas gerais sobre o desporto, dispensando 

tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional. 

Art. 392 - São princípios da legislação desportiva:  

I - respeito à autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto 

à sua organização e funcionamento internos;  

II - destinação de recursos públicos para amparar e promover prioritariamente o 

desporto educacional, não profissional e, em casos específicos, o desporto de alto 

rendimento;  

III - incentivo e proteção às manifestações desportivas de criação nacional; 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 39.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase M ao final deste documento.) 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 286 - Incumbe ao Estado, em colaboração com as Escolas e Associações e 

coletividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a 

difusão da cultura física e do desporto. 

Art. 287 - A lei assegurará benefícios e outros específicos para fomentar práticas 

desportivas formais e não formais, como direito de cada um. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 34.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase O ao final deste documento.) 

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 245 - É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, 

dentro dos seguintes princípios:  

I - respeito à autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações, quanto 

à sua organização e funcionamento internos;  

II - destinação de recursos públicos para amparar e promover prioritariamente o 

desporto educacional, não profissional e, em casos específicos, o desporto de alto 

rendimento;  

III - proteção e incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.  
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Parágrafo único - O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às 

competições desportivas, após esgotarem- se as instâncias da Justiça Desportiva, 

que terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, 

para proferir decisão final. 

 

Destaque apresentado nº 3237/87, referente à Emenda nº 23420. O destaque foi 

aprovado. 

Destaque apresentado nº 2772/87, referente à Emenda nº 31976. O destaque foi 

aprovado. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

partir da p. 2239. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 238. A assistência social será prestada independentemente de contribuição à 

seguridade social, e terá por objetivos:  

[...] 

§ 1º A lei assegurará incentivos específicos para o lazer social.  

[...] 

Art. 252. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, 

direito de cada um, dentro dos seguintes princípios:  

I - respeito à autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto 

à sua organização e funcionamento internos;  

II - destinação de recursos públicos para amparar e promover prioritariamente o 

desporto educacional, o não profissional e, em casos específicos, o desporto de alto 

rendimento;  

III - tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional;  

IV - proteção e incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.  

Parágrafo único. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às 

competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, que 

terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, para 

proferir decisão final. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 2. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02044, art. 237, § 2º; e art. 248. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de fusão de emendas e destaques para ser votado como texto 

substitutivo ao art. 250 e seguintes do Projeto A e art. 246 e seguintes do 

Substitutivo 02044 (Centrão). O texto da fusão foi aprovado.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 20/05/1988, a partir da 

p. 10627. 

 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/246anc20mai1988.pdf
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FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 220. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, 

como direito de cada um, observados:  

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua 

organização e funcionamento;  

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto 

educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;  

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-profissional;  

IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.  

§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições 

desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei, 

que terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, 

para proferir decisão final.  

§ 2º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase U ao final deste documento.) 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 216. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, 

como direito de cada um, observados:  

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua 

organização e funcionamento;  

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto 

educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;  

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-profissional;  

IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.  

§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições 

desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.  

§ 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da 

instauração do processo, para proferir decisão final.  

§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase W ao final deste documento). 

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado o desmembramento do §1º, passando sua 

parte final a constituir o § 2º. Também foi discutida a redação do §1º.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/09/1988, Supl. B, 

p. 55, e p. 145, respectivamente. Houve renumeração de artigos. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, 

como direito de cada um, observados:  

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua 

organização e funcionamento;  

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;  

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-profissional;  

IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.  

§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições 

desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.  

§ 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da 

instauração do processo, para proferir decisão final.  

§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social.  

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

   
   EMENDA:00023 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

  Acrescente-se ao art. 24 o seguinte parágrafo:  
Parágrafo Único. Aos Estados caberá a  
elaboração de normas complementares sobre  
desportos, segundo as suas respectivas  
peculiaridades, obedecendo a legislação federal,  
podendo aquelas remeter para os municípios a  
competência para feitura de normas locais. 
Justificativa: 

   Num país como o Brasil, não só em matéria política, mas sobretudo em matéria esportiva, não se pode ignorar 
a Estado e município, levando-se em conta as diferenciações regionais de toda ordem, daí a emenda. 
Parecer:   

   EMENDA No. 8A 0023-3  
Salvo melhor juízo, o Art. 24, ao dispor que "Compete a União criar normas gerais sobre o desporto", não exclui 
os Estados e Municípios, a quem, em lei, serão fixadas suas respectivas competências. 
   
   EMENDA:00026 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   

   Acrescente-se ao anteprojeto da Subcomissão  
de Educação, Cultura e Esportes, o seguinte  

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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artigo:  
"Art. A União, por intermédio dos órgãos  
competentes, fará estabelecer uma disciplina  
uniforme para a organização e realização de todas  
as competições desportivas no território nacional,  
estabelecendo normas análogas para a participação  
das nossas agremiações atléticas no exterior." 
Justificativa: 

   Já é tempo de unificar as normas de participação em campeonatos mundiais de voleibol, de basquetebol e 
várias outras modalidades de atletismo, em disputas internas e internacionais, regulada a situação de atletas 
profissionais e amadores, mediante regulamentação completa e eficaz concebida ou vigiada pelo Poder Público. 
Parecer:   

   EMENDA No. 8A 0026-8  
O Art. 24 dá competência à União para legislar sobre o desposto. O Art. 25 concede liberdade às entidades 
dirigentes do desporto de se organizarem internamente. Assim, a emenda proposta está amparada no Art. 24, 
sem a rigidez sugerida pelo ilustre Constituinte. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00028 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   

   Substitua-se no artigo 26, do anteprojeto do  
Relator da Subcomissão da Educação, Cultura e  
Esportes, as expressões "de criação nacional", por  
"nacionalmente consagrados". 
Justificativa: 

   Me parece de fundamental importância a proteção dos desportos já nacionalmente consagrados e que 
integram a nossa cultura de forma definitiva. É o caso, entre outras modalidades, do futebol, paixão maior de 
todos os brasileiros. 
Parecer:   

   EMENDA No. 8A 0028-4  
A nova redação do texto altera-lhe o sentido. Na verdade, no Art. 26 do Anteprojeto, querem dar tratamento 
diferenciado às manifestações desportivas de criação tipicamente racional, como, por exemplo, o futebol de 
salão e a peteca. Em se acolhendo a emenda, privilegiar-se-ão as práticas desportivas "racionalmente 
consagradas", ou seja, o futebol, o voleibol e tantas outras. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00042 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   "Inclua-se no inciso II do art. 25 do  
anteprojeto a expressão "de alto rendimento  
desportivo" em lugar da expressão "de alto rendimento." 
Justificativa: 

   Essa emenda visa deixar mais claro e explícito o objetivo do benefício proposto no caput do artigo. 
Parecer:   

   EMENDA No. 8A 0042-0  
O acréscimo do adjetivo "desportivo" à expressão "desporto de alto rendimento" parece-nos redundante e, como 
tal, desnecessário. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00051 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
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Autor:   

   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   

   Art. 25  
II - Destinação de recursos públicos para  
amparar e promover o desporto educacional e o  
desporto amador. 
Justificativa: 

   Se o desporto é de alto rendimento, não há necessidade de receber recursos públicos. 
Parecer:   

   EMENDA No. 8A 0051-9  
Atualmente, inexiste o desporto amador. Embutido nesse termo, está o desporto profissional não declarado, o  
conhecido amadorismo marrom. A nós melhor juízo, não compete incentivá-lo, mas ao desporto não profissional, 
contemplado no item III do art. 25 e no art. 26. Ademais, em se acolhendo a sugestão, qualquer representação 
do Brasil no exterior, em todas as modalidades, estaria sem condição de receber auxílio. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00111 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   "A Constituição assegura a prática esportiva  
em todos os níveis e o direito ao lazer a todos os  
brasileiros." 
Justificativa: 

     É preciso que haja conscientização em torno da necessidade de que o texto constitucional em elaboração 
inclua, entre os direitos básicos de todos os brasileiros, a prática plena do esporte e o desfrute do lazer, 
tornando-se obrigatórios nas escolas nas empresas e nos clubes sociais e desportivos.  
    Somos de opinião que uma Constituição moderna não pode preocupar-se apenas com os direitos trabalhistas 
e previdenciários e com as garantias individuais, já que os direitos sociais não se esgotam por si mesmo, 
carecendo de complementação a fim de que seja atendida também a necessidade espiritual das pessoas.  
     A matéria, dessa forma, passa a ser de natureza constitucional, já que a prática desportiva e o lazer são 
atividades geralmente classificadas como de importância secundária, sem incentivos oficiais, sem programas 
públicos definidos e sem que exista uma conscientização nacional em torno da importância desse direito, que 
deve ser assegurado a todos os brasileiros, em todo o território nacional, e não apenas nas capitais 
metropolitanas e nas capitais dos municípios mais desenvolvidos. Portanto esperamos o acolhimento desta 
Emenda, por parte dos nossos pares Constituintes.  
Sala das Sessões em, de maio de 1987. 
Parecer:   

   EMENDA No. 8A 0111-6  
No que se refere ao lazer, está contemplado no artigo no. 27  
O item III do Art. 25 obriga parcialmente a emenda. Pelo não do Anteprojeto. Pelo não acolhimento.  
acolhimento. 
   
   EMENDA:00112 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   "Fica assegurada a concessão de incentivos  
oficiais, à prática desportiva e ao lazer." 
Justificativa: 

    A exemplo do que ocorreu com o setor cultural, que mereceu, recentemente, do Poder Público, incentivos 
tributários, é preciso que a prática desportiva e o lazer sejam contemplados, no texto constitucional, com atenção 
especial, de forma a possibilitar aos clubes sociais e desportivos estímulos à prática e ao desfrute de uma e 
outra atividade.  
    Sem dúvida que uma legislação complementar ordinária que disponha sobre doações, patrocínios e 
investimento induzirá a que o esporte se desenvolva com maior velocidade em nosso País, caso os programas 
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especiais a serem criados objetivem a prática desportiva e o lazer em clubes sociais e desportivos, em 
empresas, em escolas e em associações comunitárias.  
    Consideramos, aliás, que essa seja uma das fórmulas mais eficientes para democratizar a prática esportiva e 
desfrute do lazer, visto como existem muitas associações comunitárias que, mesmo sem recursos e sem 
qualquer incentivo oficial, vêm realizando um importante programa sócio-desportivo, aproveitando as 
potencialidades humanas existentes nessas associações. 
Sala das Sessões em, de maio de 1987. 
Parecer:   

   EMENDA No. 8A 0112-4  
No que se relaciona com o lazer está acolhido no parágrafo  
Os itens II e III do Art. 25 e o Art. 26 já abrigam único do artigo no. 27 do Anteprojeto, ora acrescentado. Pelo  
essa proposta. Pelo não acolhimento. Acolhimento parcial. 
 
 
   EMENDA:00123 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   ALOYSIO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 27 do anteprojeto a seguinte redação: 
"Art. 27. Compete à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios 
estimular o turismo e o lazer. Cabe à União, nos 
termos da lei, defender, preservar e proteger os 
valores turísticos e estimular as atividades do 
setor, como fatores de desenvolvimento cultural, 
econômico e social do País. 
Parágrafo único. Incumbe aos Estados, ouvidas 
as populações interessadas, definir as áreas onde 
poderão ser instalados centros de lazer e animação 
turística, inclusive cassinos, para cumprimento 
do disposto neste artigo." 
Justificativa: 

Numerosos países arrecadam, hoje, direta ou indiretamente através das atividades turísticas, considerável 
parcela de recursos, inclusive em moeda estrangeira, para financiar seu próprio desenvolvimento e para reforço 
de seu orçamento cambial. 
No mundo, a atividade de turismo já ocupa o terceiro lugar em orçamento econômico-financeiro, o que, 
infelizmente, não acontece no Brasil, por falta de apoio conveniente e da definição da prioridade política do setor. 
A emenda estabelece, também, a competência dos Estados para definir as áreas onde poderão ser instalados 
centros de lazer e animação turística, entre os quais os cassinos, preconizando, porém, como medida 
acautelatória, sejam ouvidas previamente as populações interessadas, que serão, obviamente, as da região ou 
área escolhida. Essa audiência poderá ser feita por qualquer forma, parecendo-nos a mais adequada a do 
plebiscito. 
Parecer:   

   O conteúdo da presente Emenda já está implícito no dispositivo do Anteprojeto e não incorre no risco de 
centralização de atividades de defesa, preservação e proteção dos valores turísticos e de lazer. A redação 
proposta elimina, ainda, o espírito de acesso ao turismo e ao lazer a todos os cidadãos, conforme previsto no 
texto original. 
O teor do parágrafo único da Emenda é matéria de lei complementar e ordinária e será acolhido em virtude da 
formulação do parágrafo único do artigo no. 27 do Anteprojeto que foi acrescido para atender essas valiosas 
contribuições. 
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00134 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
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Texto:   

   Dê-se ao art. 27 do anteprojeto a seguinte 
redação: 
"Art. 27. Compete à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios 
estimular o turismo e o lazer. Cabe à União, nos 
termos da lei, defender preservar e proteger os 
valores turísticos e estimular as atividades do 
setor, como fatores de desenvolvimento cultural, 
econômico e social do País. 
Parágrafo Único. Incumbe aos Estados, ouvidas 
as populações interessadas, definir as áreas onde 
poderão ser instalados centros de lazer e animação 
turística, inclusive cassinos, para cumprimento do 
disposto neste artigo." 
Justificativa: 

Numerosos países arrecadam, hoje, direta ou indiretamente através das atividades turísticas, considerável 
parcela de recursos, inclusive em moeda estrangeira, para financiar seu próprio desenvolvimento e para reforço 
de seu orçamento cambial. 
No mundo, a atividade de turismo já ocupa o terceiro lugar em orçamento econômico-financeiro, o que, 
infelizmente, não acontece no Brasil, por falta de apoio conveniente e da definição da prioridade política do setor. 
A emenda estabelece, também, a competência dos Estados para definir as áreas onde poderão ser instalados 
centros de lazer e animação turística, entre os quais os cassinos, preconizando, porém, como medida 
acautelatória, sejam ouvidas previamente as populações interessadas, que serão, obviamente, as da região ou 
área escolhida. Essa audiência poderá ser feita por qualquer forma, parecendo-nos a mais adequada a do 
plebiscito. 
Parecer:   

   Reafirmamos o parecer dado na Emenda no. 123-0, cujo conteúdo está implícito no Anteprojeto sem correr o 
risco de centralização de atividades tais como, de defesa, de preservação e de proteção dos valores turísticos e 
de lazer. A redação proposta altera, ainda, o espírito de acesso ao turismo e ao lazer de todos os cidadãos, 
como prega o texto original. 
O parágrafo único da Emenda versa sobre matéria de lei complementar e será agasalhado, pela formulação do 
parágrafo único do artigo no. 27. Pelo acolhimento parcial. 
 
 
   EMENDA:00135 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 27 do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 27. Compete à União, aos Estados, ao  
Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios  
estimular o turismo e o lazer. Cabe à União, nos  
termos da lei, defender, preservar e proteger os  
valores turísticos e estimular as atividades do  
setor, como fatores de desenvolvimento cultural,  
econômico e social do País.  
Parágrafo Único. Incumbe aos Estados, ouvidas  
as populações interessadas, definir as áreas onde  
poderão ser instalados centros de lazer e animação  
turística, inclusive cassinos, para cumprimento do  
disposto neste artigo." 
Justificativa: 

    Numerosos países arrecadam, hoje, direta ou indiretamente, através das atividades turísticas, considerável 
parcela de recursos, inclusive em moeda estrangeira, para financiar seu próprio desenvolvimento e para reforço 
de seu orçamento cambial.  
    No mundo, a atividade de turismo já ocupou o terceiro lugar em orçamento econômico-financeiro, o que, 
infelizmente, não acontece no Brasil, por falta de apoio conveniente e da definição da prioridade política do setor. 
    A emenda estabelece, também, a competência dos Estados para definir as áreas onde poderão ser instalados 
centros de lazer e animação turística, entre os quais os cassinos, preconizando, porém, como medida 
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acautelatória, sejam ouvidas previamente as populações interessadas, que serão, obviamente, as da região ou 
área escolhida. Essa audiência poderá ser feita por qualquer forma, parecendo-nos a mais adequada a do 
plebiscito. 
Parecer:   

   A presente Emenda recebe idêntico parecer já dado nas Emendas de no. 123-0 e no. 134-5, cujo conteúdo 
está implícito no dispositivo, sem correr o risco de centralização das atividades de defesa, preservação e 
proteção dos valores turísticos e de lazer. A redação proposta altera o espírito de acesso de todos os cidadãos 
ao turismo e ao lazer. Quanto ao parágrafo único da Emenda, este conteúdo fica reservado à legislação  
complementar e ordinária ora previsto no parágrafo único do artigo no. 27, texto original.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00157 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   

   Substitutivo ao anteprojeto do Sr. Relator:  
[...]  
Art. Compete à União, aos Estados ao  
Distrito Federal e aos Municípios incentivar e  
promover o desporto amador e o desenvolvimento do  
turismo e do lazer.  
[...] 
Justificativa:  

   A presente emenda substitutiva visa proporcionar, de forma sintética, um capítulo concernente a Educação, 
Cultura e Esporte, assegurando, no entanto:  
a - que a educação é um direito do cidadão e um dever do Estado;  
b - recursos orçamentários da União, dos Estados e dos Municípios;  
c - ensino, gratuito em todos os níveis;  
d - normas sobre a obrigatoriedade de manutenção de ensino pelas empresas industriais, comerciais e agrícolas; 
e - normas sobre o ensino religioso;  
f - liberdade para as ciências, letras e artes;  
g - amparo à cultura h criação de institutos de pesquisas;  
i - proteção do Estado às obras, monumentos e documentos de valor artístico e histórico;  
j - incentivo ao desporto amador e ao desenvolvimento do turismo e do lazer;  
k - obrigatoriedade de assistência financeira do Município às fundações educacionais de ensino superior 
sediadas em sua micro região administrativa;  
l - torna obrigatório o ensino de noções de Ecologia, Informática e Previdência Social. 
Parecer:   

   EMENDA No. 8A 0157-*  
O ilustre parlamentar apresenta substitutivo ao Anteprojeto do relator, o que é vedado pelo Regimento. Apesar 
disso, a proposta sugerida está parcialmente obrigada no Anteprojeto. 
   
   EMENDA:00203 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   

   Acrescente-se o item IV ao art. 25:  
"VI - a garantia do direito exclusivo de voto  
para cargos de direção de entidades desportivas:  
a) de âmbito federal, às federações estaduais  
e às associações participantes da Divisão  
Principal do último campeonato nacional;  
b) de âmbito estadual, às associações  
participantes da Divisão Principal do último  
campeonato estadual." 
Justificativa: 
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   Atualmente, não há mais lugar para as manipulações econômicas das assembléias eletivas das confederações 
e federações, onde a luta pelo poder é travada, na maioria dos casos, em defesa tão somente de inconfessáveis 
interesses pessoais, fazendo-se tabula rasa de qualquer compromisso para com o próprio desporto.  
   Assim, os acréscimos sugeridos configuram-se como regra que, na praxis, limitará e refreará as "maquinações" 
e o comércio desmoralizante de votos na época das eleições dos cargos de direção das entidades desportivas 
estaduais e nacionais.  
   Esse balizamento constitucional, mais do que uma recomendação pragmática, exsurge como diretriz eleitoral 
essencial para garantir legitimidade aos dirigentes das entidades desportivas. 
 
   
   EMENDA:00226 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 27 do anteprojeto a seguinte  
redação:  
"Art. 27. É obrigação do Estado promover o  
Turismo e o Lazer, assegurando o seu acesso a  
todos os cidadãos.  
§ 1o. O Poder Públicos promoverá e  
incentivará os Pontos Turísticos sob sua  
administração, repassando anualmente recursos  
financeiros, através de lei orçamentária,  
destinados à sua conservação, manutenção e  
permanência de seu valor e interesse turístico.  
§ 2o. Toda pessoa física ou jurídica tem o  
direito e o dever de defender o patrimônio  
turístico do País, denunciando, conforme a lei, as  
ameaças e crime contra ele praticados." 
Justificativa: 

   Por entender serem os Pontos Turísticos, grande patrimônio do País, constantemente depredados, e 
desamparados pelo Estado, sugiro a redação acima. 
Parecer:   

   Concordamos com o conteúdo apresentado com a ressalva de que o mesmo é objeto de lei ordinária. Assim 
sendo, recebeu acolhimento em virtude da alteração que ora sugerimos em forma de parágrafo único do artigo 
no. 27 do texto original. Pelo acolhimento parcial.  
Pelo acolhimento - Aprovado 
   
   EMENDA:00267 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   

   Altere-se o item II do art. 25, dando-lhe a  
seguinte redação:  
"II - a destinação de recursos públicos para  
amparar e promover o desporto educacional e o  
desporto não profissional." 
Justificativa: 

   É importante destinar os recursos públicos para a prática de desportos não profissionais e do desporto 
educacional. Com isso, democratiza-se o esporte pela base, possibilitando o surgimento de atletas para 
aproveitamento no desporto de alto rendimento. 
Parecer:   

   EMENDA No. 8A 0267-*  
O Anteprojeto privilegiou o desporto não profissional nos itens II e III do Art. 25 e no Art. 26. O desporte de alto  
rendimento, por sua vez, importante para a representação do Brasil em competições nacionais e internacionais, 
necessita de recursos, inclusive, para sua sobrevivência. Pelo não acolhimento. 
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___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00061 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   

   Inclua-se onde couber:  
Sugerimos a colocação na Constituição por  
Capítulos, Sub-divididos em títulos ficando a  
redação final:  
Educação - do art. 1o ao art. 17o  
Cultura - do art. 18o ao art. 25o  
Desporto - do art. 26o ao art. 28  
Turismo e Lazer - art. 29o e parágrafos 
Justificativa:  

   A sub-divisão por títulos aos assuntos que constarão da Constituição se faz necessário para facilitar a consulta 
e a classificação dos mesmos na futura Carta Magna. 
Parecer:   

   A subdivisão dos assuntos do texto constitucional em títulos menores, como Educação, Cultura, Desporto, 
Turismo e Lazer, é tarefa da Comissão de Sistematização.  
Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:00091 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Acrescente ao Anteprojeto da Subcomissão da  
Educação, Cultura e Esporte o seguinte  
dispositivo:  
Art. Constituição assegura a prática  
esportiva em todos os níveis e o direito ao lazer  
a todos os brasileiros. 
Justificativa: 

   É preciso que haja conscientização em torno da necessidade de que o texto constitucional em elaboração 
inclua, entre os direitos básicos de todos os brasileiros, a prática plena do esporte e o desfrute do lazer, 
tornando-se obrigatórios nas escolas nas empresas e nos clubes sociais e desportivos.  
   Somos de opinião que uma Constituição moderna não pode preocupar-se apenas com os direitos trabalhistas 
e previdenciários e com as garantias individuais, já que os direitos sociais não se esgotam por si mesmo, 
carecendo de complementação a fim de que seja atendida também a necessidade espiritual das pessoas.  
   A matéria, dessa forma, passa a ser de natureza constitucional, já que a prática desportiva e o lazer são 
atividades geralmente classificadas como de importância secundária, sem incentivos oficiais, sem programas 
públicos definidos e sem que exista uma conscientização nacional em torno da importância desse direito, que 
deve ser assegurado a todos os brasileiros, em todo o território nacional e não apenas nas capitais 
metropolitanas e nas capitais dos municípios mais desenvolvidos. Portanto esperamos o acolhimento desta 
Emenda, por parte dos nossos pares Constituintes. 
Sala de Sessões, em    maio de 1987.  
Parecer:   

   Acolhida, com nova redação, nos artigos 28 e 29. 
   
   EMENDA:00092 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Anteprojeto da Subcomissão  
da Educação, Cultura e Esporte o seguinte  
dispositivo:  
Art.: Os direitos e deveres e dos atletas em  
exercício no País serão estabelecidos em estatuto  
elaborado com a participação de representantes do  
poder público, das associações desportivas, da  
comunidade e dos atletas. 
Justificativa: 

   Também no esporte o nosso País está crescendo como rabo de cavalo para baixo. Depois de conquistarmos 
por três vezes, o título mundial de futebol, de obtermos grandes e expressivas vitrolas internacionais, em quase 
todas as modalidades esportivas mais praticamente pelo Brasil, estamos amargando a sensação de derrota.  
   Atualmente, os dirigentes, sarcasticamente apelidados de "cartolas", aparecem no plano mais elevado do 
cenário desportivo nacional, obtendo sempre o maior destaque e as maiores glórias, em seguida vêm as 
entidades, especialmente através da preferência clubística dos profissionais de comunicação; logo após 
aparecem as modalidades de esporte (futebol, basquete, vôlei, etc.) e só então chega a vez dos atletas, que, 
contudo, são os únicos e verdadeiros atores dos espetáculos desportivos.  
   Trata-se, sem dúvida de situação inteiramente esdrúxula, que precisa ser revertida, e para isso defendemos a 
criação' de um estatuto do atleta que seja elaborado com a participação de todos os segmentos interessados, 
porque essa é a única forma de obter-se a democratização do esporte, que precisa ser encarado como uma 
questão sócio-cultural e não apenas uma fonte de poder político ou de satisfação de interesses comerciais.  
   Entendemos, por exemplo, que o atleta profissional só deva ser emprestado a outro clube com o preço do 
passe fixado e com cláusula de correção monetária, o que pode evitar prejuízos para o atleta no fim do prazo do 
empréstimo mudar no esporte brasileiro razão por que confiamos em que a presente proposta venha a ser 
inclusa no novo texto constitucional.  
Sala de Sessões, em    de maio de 1987.  
Parecer:   

   O estatuto dos atletas constitui preocupação da comunidade desportiva nacional. Como, porém, o Direito 
brasileiro, tradicionalmente, trata essa matéria na legislação ordinária, acredito não haver razão para alterar esse 
entendimento, sobretudo porque o art. 26 abre a possibilidade de se apressar, tão logo seja promulgado o novo 
texto constitucional, os procedimentos para a elaboração do estatuto do atleta de forma amplamente 
democrática, como propõe o nobre Parlamentar.  
Acolhida parcialmente no mérito. 
   
   EMENDA:00094 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Acrescente ao Anteprojeto da Subcomissão da  
Educação, Cultura e Esporte o seguinte  
dispositivo:  
Art. Fica assegurada a concessão de  
incentivos oficiais, à prática desportiva e ao  
lazer. 
Justificativa: 

   A exemplo do que 'ocorreu com o setor cultural, que mereceu, recentemente, do Poder Público, incentivos 
tributários, é preciso que a prática "desportiva e o lazer sejam contemplados, no texto constitucional, com 
atenção especial, de forma a possibilitar aos clubes sociais e desportivos estímulos à prática e ao desfrute de 
uma e outra atividade.  
  Sem dúvida que uma legislação complementar ordinária que disponha sobre doações, patrocínios e 
investimento induzirá a que o esporte se desenvolva com maior velocidade em nosso País, caso os programas 
especiais a serem criados objetivem a prática desportiva e o lazer em clubes sociais e desportivos, em 
empresas, em escola e em associações comunitárias. 
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   Consideramos, alias, que essa seja uma das fórmulas mais eficientes para democratiza a prática esportiva e 
desfrute do lazer, visto como existem muitas associações comunitárias que mesmo sem recursos e sem 
qualquer incentivo oficial, vêm realizando um importante programa sócio-desportivo, aproveitando as 
potencialidades humanas existentes nessas associações.  
Sala de Sessões, em    de maio de 1987.  
Parecer:   

   Acolhida nos artigos 26, II e 29, parágrafo 1o. 
   
   EMENDA:00098 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Acrescente ao Anteprojeto da Subcomissão da  
Educação, Cultura e Esporte o seguinte  
dispositivo:  
ART. A Constituição assegura as entidades  
esportivas, de lazer e culturais e seus  
respectivos integrantes a participação na renda  
decorrente de transmissão ou retransmissão  
audiovisual e de eventos dos quais participem. 
Justificativa: 

   É preciso que a Constituição ponha um fim à exploração dos artistas, cantores, atores, dos clubes esportivos e 
dos atletas por emissoras de rádio e televisão, os quais nada recebem na transmissão ou retransmissão de 
eventos dos quais participam e que são, em verdade, as únicas atrações, tendo em vista que essa programação 
nada mais é do que simples reprodução audiovisual do espetáculo.  
  Entendemos que a adoção da medida aqui proposta representará substancial acréscimo de receita 
principalmente para os clubes desportivos, que, como é sabido e ressabido, lutam, hoje, com ingentes 
dificuldades,  encontrando-se mesmo, a imensa maioria deles em situação pré-falimentar,  já que suportam 
onerosas folhas de pagamento mensal, além de arcar com gratificações, "luvas" e várias despesas, em função 
de assistência médica, hospitalar, ambulatorial, social, administrativa e alimentar que são obrigados a prestar 
aos atletas que mantém sob contrato. 
Parecer:   

   A proposta, sem dúvida, importante e necessária, está constitucionalmente considerada, no Substitutivo ao 
anunciar o advento de uma lei de apoio à cultura brasileira. O "direito de arena", acreditamos, deve ser tratado 
nesse diploma ordinário e futuro. Acolhida parcialmente. 
   
   EMENDA:00305 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se ao Artigo 29 da redação final do  
anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 29 - Compete à União, aos Estados, ao  
Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios  
estimular o turismo e o lazer. Cabe à União, nos  
termos da lei, defender, preservar e proteger os  
valores turísticos e estimular as atividades do  
setor, como fatores de desenvolvimento cultural,  
econômico e social do País. 
Justificativa: 

   Numerosos países arrecadam, hoje, direta ou indiretamente, através das atividades turísticas, considerável 
parcela de recursos, inclusive em moeda estrangeira, para financiar seu próprio desenvolvimento e para reforço 
de seu orçamento cambial. No mundo, a atividade de turismo já ocupa o terceiro lugar em orçamento em 
orçamento econômico-financeiro, o que, infelizmente, não acontece no Brasil, por falta de apoio conveniente e da 
definição da propriedade política do setor. 
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Parecer:   

   O espírito da sua proposta encontra-se agasalhado no substitutivo. Não acolhida. 
   
   EMENDA:00367 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   

   Comissão da Família; da Educação, Cultura e  
Esportes, da Ciência e da Comunicação.  
Constituinte: José Moura  
Emendas ao Anteprojeto da Subcomissão da  
Educação, Cultura e Esportes:  
I - Acrescente-se a expressão "dos desportos"  
após a "da cultura" referida no art. 13;  
II - Suprima-se o item III do art. 27;  
III - Suprima-se o art. 28. 
Justificativa: 

   As emendas propostas visam ao aperfeiçoamento constitucional do esporte. A primeira manda acrescentar a 
palavra  “desportos" ao dado da educação, cultura,  Ciência e pesquisa onde se prevê a adoção de incentivos 
fiscais para o seu desenvolvi mento.  
   Aprovada a primeira emenda, a segunda torna-se prejudicada, por disporem sobre matéria idêntica. 
   A supressão do art. 28, consubstanciada na emenda nº III, torna-se recomendável em vista da inclusão 
desporto como atividade cultural, “gozando de todos os benefícios institucionais e legais próprios da cultura". 
Parecer:   

   Rejeitada.  
O artigo 25 assegura ao desporto incentivos fiscais específicos. 
   
   EMENDA:00394 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   ALDO ARANTES (PC DO B/GO) 
Texto:   

   Anteprojeto da subcomissão de Educação,  
Cultura e Esportes  
Inclua-se no inciso II do art. 27 do  
anteprojeto a expressão "e os de alto rendimento  
desportivo" em lugar da expressão "de alto  
rendimento". 
Justificativa: 

   Essa emenda visa deixar mais claro e explícito o objetivo do benefício proposto do caput de artigo.  
Parecer:   

   Rejeitada.  
Rejeitada a emenda-o texto- "desporto de alto rendimento desportivo" - ficaria redundante. 
   
   EMENDA:00427 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   

   Dê-se ao inciso II do art. 27 do Anteprojeto  
da Subcomissão VIII-A a seguinte redação:  
Art. 27 .................  
II - a destinação de recursos públicos para  
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amparar e promover o desporto educacional, não  
profissional e o desporto de alto rendimento. 
Justificativa: 

   É importante destinar recursos públicos para a prática de desportos educacionais, profissionais e de alto nível. 
Com isso, além de democraticar-se o esporte pela base, possibilita-se o suprimento de atletas para 
aproveitamento no desporto de alto rendimento.  
Parecer:   

   Aprovada. 
   
   EMENDA:00526 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

   Ao Anteprojeto da Subcomissão de Educação,  
Cultura e Esporte.  
Emenda ao Art. 27  
Dê-se ao Art. 27 a seguinte redação:  
São princípios e normas da legislação  
desportiva:  
I - Destinação de recursos públicos  
equitativos ao desporto educacional e ao de  
competição internacional.  
III - Criação de incentivos fiscais para as  
práticas desportivas de um modo geral.  
IV - Garantia do direito de voto em todas as  
entidades desportivas para os respectivos cargos  
de direção, no que diz respeito as entidades  
federais e as entidades estaduais. 
Justificativa: 

   O objetivo da modificação acima visa esclarecer melhor os termos das disposições propostas de a facilitar a 
sua compreensão jurídica.  
Parecer:   

   Acolhida parcialmente, com nova redação. 
   
   EMENDA:00752 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Suprima-se o Caput do Art. 26. 
Justificativa: 

   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   Não acolhida.  
Como o desporto é regulada por normas internacionais cuja obediência revela-se fundamental para a 
participação do País em disputas internacionais, não acolho a emenda. 
   
   EMENDA:00753 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Suprima-se o Caput do Art. 27. 
Justificativa: 
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   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   Aprovada parcialmente.  
Com a nova redação, acolhi, em parte, a emenda do ilustre parlamentar. 
   
   EMENDA:00754 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Suprima-se todos os incisos do Art. 27. 
Justificativa: 

   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   Aprovada parcialmente.  
Com a nova redação, acolhi em parte, no mérito, a emenda proposta. 
   
   EMENDA:00755 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Suprima-se o Caput do art. 28. 
Justificativa: 

   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   Aprovada parcialmente.  
Com a nova redação, acolhi em parte, no mérito a emenda proposta. 
   
   EMENDA:00756 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Caput do Art. 29,  
Art. 29 - Compete à União, aos Estados, ao  
Distrito Federal, aos Territórios e aos  
Municípios, estimular e assegurar a todos os  
cidadãos, o acesso ao lazer e promover o  
desenvolvimento sócio-econômico do turismo e do  
Esporte.  
Acrescente-se no art. 2o. os seguintes  
incisos VII e VIII:  
"VII - garantia de bolsa de estudo, em valor  
igual ao do custo-aluno em estabelecimento  
oficial, a todo aquele que, não dispondo de  
recursos, não for atendido na escola pública".  
"VIII - garantia à iniciativa privada de  
ministrar ensino, com intervenção dos Poderes  
Públicos apenas para que se cumpra a legislação de  
ensino". 
Justificativa: 

   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   Aprovada em sua essência nos dispositivos do Substitutivo que tratam do Esporte. Acolhida parcialmente. 
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   EMENDA:00794 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda ao anteprojeto da Subcomissão da  
Educação, Cultura e Esportes:  
Acrescente-se a expressão "dos desportos"  
após a "da cultura" referida no art. 13; 
Justificativa: 

   A emenda proposta visa ao aperfeiçoamento constitucional do esporte, determinando que se acrescente a 
palavra “desportos” ao lado da educação, cultura, ciência e pesquisa onde se prevê a adoção de incentivos 
fiscais para o seu desenvolvimento. 
Parecer:   

   Rejeitada.  
O artigo 25 destina benefícios específicos para o desporto.  
Não acolhida. 
   
   EMENDA:00795 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da  
Educação, Cultura e Esportes:  
Suprima-se o item III do art. 27. 
Justificativa: 

   Aprovada a primeira emenda, a segunda torna-se prejudicada por disporem sobre matéria idêntica.  
Parecer:   

   Acolhida, em parte, com nova redação. 
   
   EMENDA:00796 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda ao projeto da Subcomissão da Educação,  
Cultura e Esportes:  
Suprima-se o art. 28. 
Justificativa: 

   A supressão do art. 28, consubstanciada na emenda nº III torna-se recomendável em vista da inclusão do 
desporto como atividade cultural, "gozando de todos os benefícios institucionais e legais próprios da cultura".      
   Ora, o desporto, sob certos aspectos, pode ser considerado atividade cultural, mas na realidade, ele é muito 
mais que isso. Entre os gregos, era indispensável da educação. Hoje, é concebido como instrumento utilizado 
pelo Estado e pela própria sociedade no sentido de ajudar na Solução dos problemas criados pela sociedade 
industrial. Criou-se, inclusive, uma nova política - a desportiva, com objetivos políticos ou sociais - adotada em 
quase todos os países. 
   Assim, o "reconhecimento" contido no art. 28, por caráter restritivo, deve ser revogado. Tais definições devem 
ser evitadas no texto constitucional. Mas, se a técnica legislativa o recomendasse certamente levar-se-ia em 
conta o caráter globalizante do esporte. 
Parecer:   

   Com a nova redação do art. 28, é acolhida parcialmente a Emenda. 
   
   EMENDA:00832 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao art. 28 (VIII-a):  
Artigo 28 - A lei assegurará a criação de  
benefícios fiscais para fomentar as práticas  
desportivas formais e não formais, particularmente  
as de expressão nacional. 
Justificativa: 

   Na redação original pretendeu-se assegurar "o reconhecimento do desporto como atividade cultural”. Ora, no 
sentido antropológico, tudo que o homem cria é cultural, não tendo sentido conceituar sobre isto na Constituição. 
Se o objetivo é estender aos desportos os incentivos fiscais, convém que isto seja dito explicitamente, conforme 
se propõe na nova redação para este artigo. 
Parecer:   

   Aprovada parcialmente.  
Com a nova redação, acolhi, parcialmente, a emenda proposta pelo nobre parlamentar. 
   
   EMENDA:00833 APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   

   Suprima-se o item III do artigo 27 (VIII-a): 
Justificativa: 

   Suprime-se em razão da nova redação proposta para o art. 28. 
Parecer:   

   Aprovada. 
   
   EMENDA:00834 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao artigo 26 (VIII- a):  
Artigo 26 - Compete à União criar normas  
gerais sobre o desporto, dispensando tratamento  
diferenciado para o desporto profissional. 
Justificativa: 

   Aprimora-se a redação original. 
Parecer:   

   É importante, por questão de clareza, manter a expressão "desporto não profissional". Não acolhida. 
   
   EMENDA:00871 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda supressiva  
Propõe-se a supressão do Art. 27, com seus  
incisos I, II e II e IV, do Anteprojeto da  
Subcomissão VIII-a. 
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Justificativa: 

   Não há razão para a inclusão como dispositivo constitucional, além da redação inadequada do caput do 
referido artigo.  
Parecer:   

   Aprovada parcialmente.  
Com a nova redação dos Arts. 27 e 28, fica atendida, parcial  
mente, no mérito, a emenda do nobre Constituinte. 
   
   EMENDA:00925 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   ROBERTO TORRES (PTB/AL) 
Texto:   

   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão  
da Educação, Cultura e Esportes.  
- Substitua-se a parte final do artigo 26,  
pela seguinte:  
" ... dispensado o tratamento diferenciado  
para o desporto profissional e prioritário para o  
não profissional". 
Justificativa: 

   O desporto não profissional é base do profissional. É necessário que se estabeleça uma política de base neste 
setor visando o desenvolvimento da área por isso, tem de se deixar claro que esta preferencia é prioridade na 
Carta Magna.  
Parecer:   

   Aprovada parcialmente.  
Acolhida, em parte, ao dar nova redação ao texto. 
   
   EMENDA:00961 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   

   Suprima-se o Art. 26 do Anteprojeto da  
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes. 
Justificativa: 

   Não deve ser preceito constitucional o tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional. 
Legislação ordinária deverá cuidar da matéria, inclusive especificando claramente, a diferença que haver entre 
profissionalismo e amadorismo.  
Parecer:   

   Não acolhida.  
A obediência a regras internacionais é importante na prática desportiva, sobretudo nas disputas internacionais. 
Por isso, impõe-se unidade na legislação sobre a matéria. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00001 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   IVO LECH (PMDB/RS) 
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Texto:   

   Acrescente-se o item IV ao Art. 24:  
IV - A Garantia do direito exclusivo de voto  
para cargos de direção de entidades desportivas:  
a) de âmbito Federal, às Federações estaduais  
e às associações participantes da Divisão  
Principal do último campeonato nacional;  
b) de âmbito estadual, às associações  
participantes da Divisão Principal do último  
campeonato estadual. 
Justificativa: 

   A inclusão deste item, visa buscar uma maior Democratização do Processo Eleitoral das Entidades 
Desportivas. É notória a manipulação econômica visando somente a realização de interesses pessoais, 
ignorando-se qualquer atitude que objetive desenvolver o Desporto Nacional. 
   Com a adição do item IV, ganha-se em participação, limitando sensivelmente os Atos desonestos e a compra 
de votos na época do Processo Eletivo.  
   A inclusão deste item no Texto Constitucional desencadeará um processo de moralização nas Eleições de 
dirigentes de Entidades Desportivas 
Parecer:   

   Acolhida. 
   
   EMENDA:00061 PREJUDICADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Substitutivo do Relator da  
Comissão da Família, Educação, Cultura, Esporte,  
da Ciência e Tecnologia e da Comunicação o  
seguinte dispositivo:  
Art. A Constituição assegura a prática  
esportiva em todos os níveis e o direito ao lazer  
a todos os brasileiros. 
Justificativa: 

   É preciso que haja conscientização em torno da necessidade de que o texto constitucional em elaboração 
inclua, entre os direitos básicos de todos os brasileiros, a prática plena do esporte e o desfrute do lazer, 
tornando-se obrigatórios nas escolas, nas empresas e nos clubes sociais e desportivos.  
   Somos de opinião que uma Constituição moderna não pode preocupar-se apenas com os direitos trabalhistas 
e previdenciários e com as garantias individuais, já que os direitos sociais não se esgotam por si mesmo, 
carecendo de complementação a fim de que seja atendida também a necessidade espiritual das pessoas.  
   A matéria, dessa forma, passa a ser de natureza constitucional, já que a prática desportiva e o lazer são 
atividades geralmente classificadas como de importância secundária, sem incentivos oficiais, sem programas 
públicos definidos e sem que exista uma conscientização nacional em torno da importância desse direito, que 
deve ser assegurado a todos os brasileiros, em todo o território nacional, e não apenas nas capitais 
metropolitanas e nas capitais dos municípios mais desenvolvidos. Portanto esperamos o acolhimento desta 
Emenda, por parte dos nossos pares Constituintes. 
Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987.  
Parecer:   

   Os artigos 25 e 26 contempla essa proposta.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:00129 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   

   Emenda ao Substitutivo do Relator:  
Substitui o "caput"" do art. 23 pela seguinte  
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disposição constitucional e converter o atual  
"caput"" em parágrafo único:  
Art. 23. O desporto, direito do cidadão, é  
fator de integração social e de reforço da  
educação, da cultura e da saúde, será incentivado  
pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios,  
em suas manifestações de desporto-educação, de  
desporto-participação ou comunitário e de  
desporto-competição, constituindo dever do Estado  
propiciar a todos a sua prática.  
Parágrafo único. Compete à União criar normas  
gerais sobre o desporto, dispensando tratamento  
diferenciado para o desporto profissional e não-  
profissional. 
Justificativa: 

   Existem várias modalidades de práticas desportivas. O Estado, em seus diferentes níveis de organização, 
possui o dever de amparar a todas elas. No entanto, só à União compete legislar sobre o desporto. A emenda 
procura, pois, tornar mais precisa e completa a presente disposição constitucional.  
Parecer:   

   A proposta está parcialmente acolhida nos artigos 23, 24 e 25 
   
   EMENDA:00201 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   

   Adite-se ao "caput" do art. 26 a expressão:  
"... considerado em aspectos sociais e econômicos". 
Justificativa: 

   O grande anseio de todos segmentos do turismo nacional é exatamente caracterizar na constituição o turismo 
como atividade econômica e com repercussão social.  
   A grade deformação de imagem do setor é exatamente a sua errônea compreensão como atividade supérflua 
irrelevante para o País. 
   É absolutamente necessária a adjetivação proposta para alavancar um efetivo processo de desenvolvimento 
do turismo no País. 
Parecer:   

   Sua emenda foi plenamente acolhida. Aprovada. 
   
   EMENDA:00254 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   VALMIR CAMPELO (PFL/DF) 
Texto:   

   Inclua-se no anteprojeto de texto  
Constitucional, na parte relativa à Educação,  
Cultura e Esporte, os seguintes dispositivos:  
Art. - As atividades físicas sistematizadas,  
os jogos recreativos e os Desportos, nas suas  
diferentes manifestações são direitos de todos os  
cidadãos e dever do estado.  
Art. - A educação física é considerada  
disciplina, curricular, regular, em todos os  
níveis do ensino.  
Art. - A prática do desporto é livre à  
iniciativa privada, com autonomia de organização e  
funcionamento das associações e entidades  
dirigentes, estaduais e nacionais.  
Art. - O Poder Público deve estimular e  
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amparar a prática das atividades físicas, os jogos  
recreativos e os desportos, destinando  
suplementação de recursos financeiros e criação de  
benefícios fiscais. 
Justificativa: 

   As Constituições Brasileiras sempre reservam capítulos referentes à Educação e à Cultura.  
   A de 1934 considerou um artigo especial sobre a EUGENIA e este tópico foi bastante explorado pelas 
Constituições elaboradas nos diversos Estados. A Educação Física, tidas naqueles anos, como assunto 
pertinente à Ciência eugenia, teve amparo em diversas Cartas Estaduais, como também, os desportos.  
   Na mudança do regime político em 1937, com sua constituição ditatorial, a Educação e a Educação Física 
foram tratadas com cores bastante distintas daquelas dos sistemas democráticos. Terminada a II Guerra 
Mundial, os regimes políticos ditatoriais de direita, desapareceram, e com eles o Estado Novo.  
   Surge, no Brasil, a quarta Constituição Federal Republicana, liberal e democrática. A Educação é direito de 
todos, orientada pelos princípios de liberdade e da solidariedade humanas.  
   Os Estados, no ano de 1947, com base nos fundamentos da Carta Magna Federal elaboraram suas 
Constituições, considerando os valores educacionais das atividades físicas e dos desportos com o amparo e o 
estímulo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Por outro lado, a carta Magna de 1967 foi 
inteiramente omissa no tocante aos assuntos da Educação Física, e recreação e desporto.  
   É de suma importância que neste momento histórico em que vive o Brasil, a Nova Constituição dê ao esporte 
brasileiro o papel de destaque que ele realmente merece.  
   A LEI SARNEY criou excelentes benefícios para a Cultura nada mais coerente e justo de que estender ao 
esporte os benefícios da LEI SARNEY ou inclusão no texto constitucional de medidas que assegurem ao Esporte 
benefícios assegurados à Cultura pela LEI SARNEY. 
Parecer:  

   A emenda proposta já está brindada, no mérito, ao longo do substitutivo.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00280 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   ROBERTO TORRES (PTB/AL) 
Texto:   

   EMENDA AO PARECER DO RELATOR  
- SUBSTITUA-SE A PARTE FINAL DO ART. 23, PELA  
SEGUINTE:  
"... DISPENSANDO O TRATAMENTO DIFERENCIADO  
PARA O DESPORTO PROFISSIONAL E PRIORITÁRIO PARA O  
NÃO PROFISSIONAL". 
Justificativa: 

   O desporto não profissional é base do profissional. É necessário que se estabeleça uma política de base neste 
setor visando o desenvolvimento da área. Por isto, tem de se deixar claro que esta preferência é prioridade na 
Carta Magna.  
Parecer:   

   A norma proposta fere o princípio da isonomia.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00512 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   

   Emenda para Acrescentar um inciso ao art. 24  
do Parecer e Substitutivo.  
Acrescente-se:  
"IV - Assegurar o reconhecimento do desporto  
como atividade cultural." 
Justificativa: 
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   O texto, agora sintetizado, já constava do art. 28 do Anteprojeto Constitucional da Comissão e deve ser 
mantido pois é preceito que se ajusta as aspirações da grande maioria do povo brasileiro que vê no esporte a 
manifestação da nacionalidade. 
Parecer:   

   No texto do substitutivo, já se encontra, implícito, o reconhecimento proposto.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00514 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   

   Emenda para suprimir expressão no inciso II  
do art. 24 do Parecer e Substitutivo.  
Suprimir:  
"... em casos específicos," 
Justificativa: 

   A supressão faz o texto retornar a sua redação original constante do Anteprojeto da subcomissão. O desporto 
de “alto rendimento" é justamente o de desempenho olímpico que projeta o País no mundo. Precisa 
urgentemente de recursos sob pena de sucumbir.  
   Em muitos os países do mundo se destinam verbas para propiciar e fortalecer o esporte, pois que a 
participação internacional de atletas representa hoje o melhor meio de difusão de imagem e destaque para as 
nações deste planeta. E, ninguém chega sem muito treinamento e apoio. Várias atividades esportivas já 
praticamente desapareceram no País e outras tendem igualmente a cessarem em razão do alto custo dos 
equipamentos necessários a sua prática. 
Parecer:   

   Por pretender privilegiar o desporto educacional e não profissional - formador da base da pirâmide, que 
entendo deve ser ampla - considero indispensável a permanência do termo em tela.  
Rejeitado. 
   
   EMENDA:00515 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   

   Emenda substitutiva do teor do art. 25 do  
Parecer e Substitutivo:  
Substituir a redação do art. 25 pelo seguinte teor:  
"Art. 25. A lei assegurará benefícios fiscais  
e outros específicos para fomentar e desenvolver  
práticas desportivas formais de apresentação  
internacional, como direito de cada um." 
Justificativa: 

   Retiramos do texto a expressão "não formais" que abrange esportes já estão contemplados no inciso III do art. 
24, no conceito de "manifestações de criação nacional". Em muitos países do mundo se praticam incentivos 
deste tipo para propiciar e fortalecer o esporte, pois que a participação internacional de atletas representa hoje o 
melhor meio de difusão de imagem e destaque para as nações deste planeta. E, ninguém chega lá sem muito 
treinamento e apoio. Várias atividades esportivas já praticamente desapareceram no País e outras tendem 
igualmente a cessarem em razão do alto custo dos equipamentos necessários a sua prática. 
Parecer:   

   Por considerar importante o incentivo às práticas desportivas não formais, rejeito a emenda. 
   
   EMENDA:00609 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
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Autor:   

   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   

   Substitua-se o art. 23:  
Art. 23 - A União, Estados e Municípios  
incentivarão a prática de esportes, sobretudo  
amadores, assegurando recursos e benefícios  
fiscais.  
Parágrafo Único - É assegurada a autonomia  
das entidades esportivas quanto à sua organização  
e funcionamento. 
Justificativa: 

   A emenda retira do Estado o direito de legislar sobre o desporto.  
Parecer:   

   Rejeitada, por já constar do Substitutivo. 
   
   EMENDA:00725 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   AÉCIO DE BORBA (PDS/CE) 
Texto:   

   Inclua-se ao final do item I do artigo 24 do  
Substitutivo a palavra "internos". 
Justificativa: 

   O texto original, proposto por este deputado, tem o mesmo teor do inserido no substitutivo e mais a palavra 
"internos" ao final. Na elaboração do substitutivo o nobre relator excluiu a palavra "internos" da proposta 
formulada. A retirada parece-nos tratar-se de omissão não propositada, porque seria possibilitar a não 
organização ou sistematização do Desporto, a rebeldia à lei de organização desportiva existente ou a que viesse 
a ser elaborada, ou a qualquer outra a todas as entidades e associações que teriam autonomia total 
constitucional e não adstritas a sua organização e funcionamento internos. Admitimos que não foi essa a 
intenção do nobre relator, razão pela qual pedimos o retorno a sua fórmula proposta com a reinclusão da palavra 
internos. A manter-se a redação do item, como consta do substitutivo, seria negar a competência dada a União 
no art. 23 de legislação sobre o desporto já que com total autonomia constitucional caberia as entidades e 
associações protestarem como inconstitucional qualquer lei que visasse ordenar o desporto. Ademais, seria 
arriscado destinar recursos a quem em nenhuma hipótese lhe devesse respeito. 
Parecer:   

   Acolhida. 
   
   EMENDA:00726 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   AÉCIO DE BORBA (PDS/CE) 
Texto:   

   Inclua-se no item III do artigo 24 do  
Substitutivo, após a primeira palavra "Incentivo"  
as expressões "e proteção" antes dos termos "as  
manifestações". 
Justificativa: 

   O item III, inserido nos princípios norteadores da legislação esportiva, pelo nobre relator, vem aproveitar parte 
do anterior art. 28 do anteprojeto da Comissão VIII-a, escoimando o risco de reconhecimento do desporto como 
manifestação cultural, estendendo-lhe o amparo e proteção, ora concedidos à cultura.  
   Ao fazê-lo, contudo, foi omitida a proteção devida as manifestações desportivas, de criação nacional, até 
porque algumas delas tem sofrido ameaças de usurpação por entidades internacionais que pretendem a 
utilização de seu poder na absorção de desportos tipicamente brasileiros, normalmente débeis por falta de 
incentivo do poder público do Brasil.  
   Á inserção das palavras "e proteção" condicionarão a lei e a ação pública de defesa de tais manifestações 
desportivas. 
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Parecer:   

   Acolhida. 
   
   EMENDA:00756 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   8 - Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação 
Autor:   

   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   

   Emenda (aditiva)  
Acrescente-se ao art. 24 um parágrafo único  
com a seguinte redação:  
"Art. 24  
Parágrafo único. É vedada a limitação ao  
exercício profissional de atleta, através da  
retenção de passe." 
Justificativa: 

   A “lei do passe” constitui um dos últimos resquícios do estatuto do escravo.  
Parecer:   

   A matéria é, no Direito brasileiro, tradicionalmente tratada na legislação ordinária. Não vejo motivo para 
modificar o entendimento.  
Pela rejeição. 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   
   EMENDA:00260 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 397  
Acrescente-se o item ao Art. 397:  
IV - A garantia do direito exclusivo de voto  
para cargos de direção de entidades desportivas:  
a) de âmbito federal, às federações estaduais  
e às associações participantes da Divisão  
Principal do último campeonato nacional;  
b) de âmbito estadual, às associações  
participantes da Divisão Principal do último  
campeonato estadual. 
Justificativa: 

   Atualmente, não há mais lugar para as manipulações econômicas das assembléias eletivas das confederações 
e federações, onde a luta pelo poder é travada, na maioria dos casos, em defesa não somente de inconfessáveis 
interesses pessoais, fazendo-se tabula rasa de qualquer compromisso para com o próprio desporto.  
   Assim, os acréscimos sugeridos configuram-se como regras que, na práxis, limitará e refreará as 
"maquinações" e o comércio desmoralizante de votos na época das eleições dos cargos de direção das 
entidades desportivas estaduais e nacionais.  
   Esse balizamento constitucional, mais do que uma recomendação pragmática, exsurge como diretriz essencial 
para garantir legitimidade aos dirigentes das entidades desportivas. 
   
   EMENDA:01047 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   AÉCIO DE BORBA (PDS/CE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa - Adequação  
Dispositivos Emendados: Artigos 396, 397 e 398  
Os artigos 396, 397 e 398 do Anteprojeto da  
Constituição são condensados em um único artigo com  
a seguinte redação:  
Art. - Compete à União legislar sobre direito  
desportivo, dispensando tratamento diferenciado  
para o desporto profissional e não profissional,  
obedecidos os seguintes princípios internos e  
normas cogentes:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas dirigentes e associações quanto à sua  
organização e funcionamento internos;  
II - destinação de recursos públicos para  
amparar e promover prioritariamente o desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento, além  
da instituição de benefícios fiscais para fomentar  
práticas desportivas formais e não formais, como  
direito de cada um;  
III - proteção e incentivo aos desportos de  
criação nacional;  
IV - democratização e valorização do processo  
eletivo dos poderes das entidades desportivas  
dirigentes, nacionais e estaduais, com a outorga  
do direito exclusivo de voto às filiadas  
disputantes, bem como às associações integrantes  
de respetiva divisão principal.  
Parágrafo único - O Poder Judiciário só  
admitirá ações relativas à disciplina e às  
competições desportivas após esgotarem-se  
instâncias da Justiça Desportiva, que terão o  
prazo máximo de sessenta (60) dias, contados da  
instauração do processo, para proferir decisão  
final. 
Justificativa: 

   Nos parece que á matéria distribuída nos três artigos referidos pode, sem prejuízo de seu conteúdo, ser 
resumida em um só artigo, como ficou sugerido no texto proposto. A condensação configura-se salutar a 
elaboração da Carta Maior do país, dentro do espírito de diminuir o número de artigos e que deles constem 
apenas o estritamente necessário e disciplinador do assunto.  
   O que integra o art. 396 foi praticamente repetido, com a mudança de alguns termos para explicitá-lo melhor. O 
disposto no art. 397 foi acrescido ao caput para ajuntar-lhe os itens que o integravam. Nestes itens incorporou-se 
à alínea II o constante no art. 398 por tratar-se de matéria comum ao que dele já constava. Fez-se rápida 
correção no inciso IIl, trocando às “manifestações desportivas" por "aos desportos" por parecer mais condizente 
com a terminologia empregada no geral. O item IV é urna redação mais constitucional de que integrava o 
substitutivo do relator da Comissão VIII e não foi aproveitado no Anteprojeto da Constituição, embora a sugestão 
de incluí-lo vise normatizar o processo de escolha de entidades dirigentes que, hoje é elaborado casuisticamente 
e sua democratização é exigência imprescindível. A criação do parágrafo único ao artigo restabelece o já 
aprovado na subcomissão e integrante do substitutivo, sem acolhimento pelo relator e que sua aprovação 
decorreu do entendimento unânime, tanto na subcomissão quanto na comissão, de que o verdadeiro caos que 
os dados de segurança têm causado a competições e a disciplina desportiva deva ser evitado.  
 
   EMENDA:01183 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
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Dispositivo emendado: Artigo 396  
Suprima-se integralmente o dispositivo  
(artigo 396) do anteprojeto. 
Justificativa: 

A concentração da competência legislativa União (palavra ilegível) único dispositivo (art. 49) indica a 
conveniência de se retirar a norma desde dispositivo e remetê-la para aquele, anexando-o ao inciso XIX, letra 
“X”.  
   
   EMENDA:01357 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 397  
Acrescente-se no art. 397 do anteprojeto de  
Constituição, o seguinte item:  
Art. 397 ....................................  
IV - Garantia de tratamento e oportunidades  
iguais no disposto, independente de sexo, etnia,  
cor, idade e deficiências físicas. 
Justificativa: 

   Entendemos que neste princípio Constitucional também deve estar explícito a eliminação de todas as formas 
de discriminação, as quais permanecendo, continuarão a dificultar a convivência social e possibilidades 
organizativas da população. São mudanças que, sem duvide, devam ocorrer desde a definição maior de política 
de ação e suas grandes diretrizes. 
 
   EMENDA:01532 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 397, I, II e III  
Suprimam-se do anteprojeto:  
O Artigo 397 e seus itens I, II e III 
Justificativa: 

   Em outra emenda modificou-se a redação da letra “u", do item XIX do art. 49 para que a União legisle a 
respeito de normas gerais sobre desportos.  
   Dado o caráter das normas gerais não é possível, a nível constitucional, estabelecer "princípios" que podem 
ser destinados à entidades privadas. Tal regulamentação deve constar da lei. 
 
   
   EMENDA:02744 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 397  
Acrescente-se no art. 397 do anteprojeto de  
Constituição, o seguinte item:  
Art. 397...  
IV - Garantia de tratamento de oportunidades  
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iguais no dispositivo, independente de sexo,  
etnia, cor, idade e deficiência física. 
Justificativa: 

   Entendemos que neste principio constitucional também deve estar explicito a eliminação de todas as formas de 
discriminação, as quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência social e possiblidade organizativas 
da população. São mudanças que, sem dúvidas, devam ocorrer desde a definição maior de política de ação e 
suas grandes diretrizes.  
 
   
   EMENDA:02845 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda aditiva.  
Dispositivo emendado: art. 397.  
Acrescente-se no art. 397 do anteprojeto de  
Constituição, o seguinte item:  
Art. 397. ..................................  
IV - garantia de tratamento e oportunidades  
iguais no disposto, independente de sexo, etnia,  
cor, idade e deficiências físicas. 
Justificativa: 

   Entendemos que neste princípio constitucional também deve estar explícito a eliminação de todas as formas de 
discriminação, as quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência social e possibilidades 
organizativas da população. São mudanças que sem dúvida, devam ocorrer desde a definição maior de política 
de ação e suas grandes diretrizes. 
 
   
   EMENDA:02945 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   

   Emenda substitutiva aos artigos 396, 397, 398,  
do Capítulo III da Educação e Cultura, que passam  
a constituir-se em um só, de número 396,  
renumerando-se os seguintes.  
Art. 396 - Compete a União criar normas  
gerais para o Desporto, dispensando tratamento  
diferenciado para o Desporto profissional e não  
profissional, obedecidos os seguintes princípios e  
normas cogentes:  
I - Respeito a autonomia das Entidades  
desportivas dirigentes e associações quanto a sua  
organização e funcionamento internos;  
II - Destinação de recursos públicos para  
amparar e promover prioritariamente o Desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o Desporto de alto rendimento;  
III - Incentivo e proteção as manifestações  
desportivas de criação nacional;  
IV - Instituição de benefícios fiscais e  
outros específicos para fomentar práticas  
desportivas formais e não formais, como direito de  
cada um;  
V - Garantia do direito exclusivo de votos  
nas assembléias eletivas das entidades dirigentes  
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desportivas nos âmbitos federal e estadual, as  
associações integrantes da divisão principal, e  
também as federações estaduais quando se tratarem  
de processo eletivo nas Confederações desportivas; 
Justificativa: 

   Uma melhor adequação do assunto dentro do Texto Constitucional é o objetivo desta emenda. Torna-se 
necessário, em virtude do excessivo número de artigos, a colaboração das partes interessadas na promoção do 
"enxugamento do Texto, sem contudo, excluir assuntos de extrema relevância social. Espera-se, por fim, dos 
membros desta Comissão, sensibilidade e bom senso no acolhimento das reinvindicações da comunidade 
desportiva Brasileira, resgatando-se assim, uma dívida de cunho social significativa, acumulada quando da 
omissão do Desporto em todas Constituições anteriormente elaboradas no Brasil. 
 
   
   EMENDA:03271 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 397  
Acrescente-se no art. 397 do Anteprojeto de  
Constituição, o seguinte item:  
Art. 397...  
IV - Garantia de tratamento e oportunidades  
iguais no disposto, independente de sexo, etnia,  
cor, idade e deficiências físicas. 
Justificativa: 

   Entendemos que neste princípio constitucional também deve estar explícito a eliminação de todas as formas de 
discriminação, as quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência social e possibilidades 
organizativas da população. São mudanças que sem dúvida, devam ocorrer desde a definição maior de política 
de ação e suas grandes diretrizes. 
 
   
   EMENDA:03458 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 397  
Acrescente-se no art. 397 do Anteprojeto de  
Constituição, o seguinte item:  
Art. 397..........................  
IV - Garantia de tratamento e oportunidades  
iguais no disposto, independente de sexo, etnia,  
cor, idade e deficiências físicas. 
   
   EMENDA:03749 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   

   Dispositivo a ser emendado: art. 397  
Adite-se ao art. 397 do anteprojeto da  
Constituição a este inciso:  
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Art. 397 - ..................................  
IV - Garantia de participação no desporto,  
sem discriminação de sexo, etnia, cor, idade e  
deficiências físicas. 
Justificativa: 

   Entendemos que neste princípio constitucional também deve estar explícito a eliminação de todas as formas de 
discriminação, as quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência social e possibilidades 
organizativas da população. São mudanças que sem dúvida, devam ocorrer desde a definição maior de política 
de ação e suas grandes diretrizes. 
 
   
   EMENDA:04874 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   

   Acrescente-se no art. 397 do Anteprojeto de  
Constituição, o seguinte item:  
Art. 397 ..........................  
IV - Garantia de tratamento e oportunidade  
iguais no disposto, independente de sexo, etnia,  
cor, idade e deficiências físicas. 
Justificativa: 

   Entendemos que neste princípio constitucional também deve estar explícito a eliminação de todas as formas de 
discriminação, as quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência social e possibilidades 
organizativas da população. São mudanças que sem dúvida, devam ocorrer desde a definição maior de política 
de ação e suas grandes diretrizes. 
   
   EMENDA:05033 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 - CS).  
Suprimir do Título IX, Capítulo III, da  
Educação e Cultura, os dispositivos abaixo  
enumerados:  
1. Art. 383, parágrafos 1o. a 4o;  
2. Art. 384, parágrafos 1o. a 3o;  
3. Art. 385 e seu parágrafo único;  
4. - Art. 386, incisos I e II e parágrafo único;  
5. Art. 387, art. 388, art. 389;  
6. Art. 391, parágrafos 1o. e 2o;  
7. Art. 392;  
8. Art. 393 e parágrafo único;  
9. Art. 394 e parágrafo único e incisos I e II;  
10. Art. 395, parágrafos 1o. a 3o;  
11. Art. 396; e  

12. Art. 399. 
Justificativa: 

   Permanecerão, portanto, no texto do Anteprojeto o Art. 377, Art. 378, Art. 379, Art. 380, Art. 381, Art. 382, Art. 
390, Art. 397 e Art. 398.  
   Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas relevantes sobre o assunto, são mais 
apropriados para lei complementar. Consideramos que não devam ficar “amarrados" ao texto Constitucional, pois 
será muito mais difícil realizar qualquer alteração, que se fizer necessária, futuramente. 
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   EMENDA:05197 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 397  
Acrescente-se no art. 397 do Anteprojeto de  
Constituição, o seguinte item:  
Art. 397 ....................................  
IV - Garantia de tratamento e oportunidades  
iguais no disposto, independentemente de sexo,  
etnia, cor, idade e deficiências físicas. 
Justificativa: 

   Entendemos que neste princípio constitucional também deve estar explícito a eliminação de todas as formas de 
discriminação, as quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência social e possibilidades 
organizativas da população. São mudanças que sem dúvida, devam ocorrer desde a definição maior de política 
de ação e suas grandes diretrizes. 
 
   
   EMENDA:05604 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 397  
Acrescente-se no art. 397 do Anteprojeto de  
Constituição, o seguinte item:  
Art. 397. ..................................  
IV - Garantia de tratamento é oportunidades  
iguais no disposto, independente de sexo, etnia,  
cor, idade e deficiências físicas. 
Justificativa: 

   Entendemos que neste princípio constitucional também deve estar explícito a eliminação de todas as formas de 
discriminação, as quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência social e possibilidades 
organizativas da população. São mudanças que sem dúvida, devam ocorrer desde a definição maior de política 
de ação e suas grandes diretrizes. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:00237 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 392  
Acrescente-se o item IV ao art. 392.  
IV - A garantia do direito exclusivo de voto  
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para cargos de direção de entidades desportivas:  
a) de âmbito federal, às federações estaduais  
e às associações participantes da Divisão  
Principal do último campeonato nacional;  
b) de âmbito estadual, às associações  
participantes da Divisão Principal do último  
campeonato estadual. 
Justificativa: 

   Atualmente, não há mais lugar para as manipulações econômicas das assembléias eletivas das confederações 
e federações, onde a luta pelo poder é travada, na maioria dos casos, em defesa tão somente de inconfessáveis 
interesses pessoais, fazendo-se tabula rasa de qualquer compromisso para com o próprio desporto.  
   Assim, os acréscimos sugeridos configuram-se como regra que, na praxis, limitará e refreará as "maquinações" 
e o comércio desmoralizante de votos na época das eleições dos cargos de direção das entidades desportivas 
estaduais e nacionais.  
   Esse balizamento constitucional, mais do que uma recomendação pragmática, exsurge como diretriz eleitoral 
essencial para garantir legitimidade aos dirigentes das entidades desportivas. 
Parecer:   

   Proposta objeto de legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00979 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AÉCIO DE BORBA (PDS/CE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa - Adequação  
Dispositivos Emendados: Artigos 391, 392 e 393  
Os artigos 391, 392 e 393 do Projeto da  
Constituição são condensados em um único artigo com  
a seguinte redação:  
Art. - Compete à União legislar sobre direito  
desportivo, dispensando tratamento diferenciado  
para o desporto profissional e não profissional,  
obedecidos os seguintes princípios internos e  
normas cogentes:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas dirigentes e associações quanto à sua  
organização e funcionamento internos;  
II - destinação de recursos públicos para  
amparar e promover prioritariamente o desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento, além  
da instituição de benefícios fiscais para fomentar  
práticas desportivas formais e não formais, como  
direito de cada um;  
III - proteção e incentivo aos desportos de  
criação nacional;  
IV - democratização e valorização do processo  
eletivo dos poderes das entidades desportivas  
dirigentes, nacionais e estaduais, com a outorga  
do direito exclusivo de voto às filiadas  
disputantes, bem como às associações integrantes  
de respetiva divisão principal.  
Parágrafo único - O Poder Judiciário só  
admitirá ações relativas à disciplina e às  
competições desportivas após esgotarem-se  
instâncias da Justiça Desportiva, que terão o  
prazo máximo de sessenta (60) dias, contados da  
instauração do processo, para proferir decisão  
final. 
Justificativa: 
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   Nos parece que a matéria distribuída nos três artigos referidos pode, sem prejuízo de seu conteúdo, ser 
resumida em um só artigo como ficou sugerido no texto proposto. A condensação afigura-se salutar a elaboração 
da Carta Maior do país, dentro do espírito de diminuir o número de artigos e que deles constem apenas o 
estritamente necessário e disciplinador do assunto.  
   O que integra o art. 391 foi praticamente repetido, com a mudança de alguns ternos para explica-lo melhor. O 
disposto no art. 392 foi acrescido ao caput para ajuntar-lhe os itens que o integravam. Nestes itens incorporou-se 
à alínea II o constante no art. 393 por tratar-se de matéria comum ao que dele já constava. Fez-se rápida 
correção no inciso III, trocando "às manifestações desportiva” por "aos desportos" por parecer mais condizente 
com a terminologia empregada no geral. O item IV é uma redação mais constitucional do que integrava o 
substitutivo do relator da Comissão VIII e não foi aproveitado no Anteprojeto da Constituição, embora a sugestão 
de inclui-lo vise normatizar o processo de escolha de entidades dirigentes que hoje é (palavra ilegível) 
casuisticamente e sua democratização é exigência imprescindível. A criação do parágrafo único ao artigo 
estabelece o já aprovado na subcomissão e integrante do substitutivo, sem acolhimento pelo relator e que sua 
aprovação decorreu do entendimento unânime, tanto na subcomissão como na comissão, de que o verdadeiro 
caos que os mandados de segurança têm causado a competições e a disciplina desportiva deva ser evitado.  
Parecer:   

   Com as alterações feitas nos artigos 391, 392 e 393 do Substitutivo, fica parcialmente atendida a sugestão 
oferecida, com a ressalva de que o conteúdo do item IV da Emenda se adapta melhor a lei complementar.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:01095 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 391  
Suprima-se integralmente o dispositivo  
(artigo 396) do anteprojeto. 
Justificativa: 

   A concentração da competência legislativa da União num único dispositivo (art. 54) indica a conveniência de se 
retirar a norma desde dispositivo e remetê-la para aquele, anexando-o ao inciso XIX, letra “x”.  
Parecer:   

   A presente Emenda foi aprovada.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01260 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 392  
Acrescente-se no art. 392 do Anteprojeto de  
Constituição, o seguinte item:  
Art. 392 ....................................  
IV - Garantia de tratamento e oportunidades  
iguais no disposto, independente de sexo, etnia,  
cor, idade e deficiências físicas. 
Justificativa: 

   Entendemos que neste princípio constitucional também deve estar explícito a eliminação de todas as formas de 
discriminação, as quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência social e possibilidades 
organizativas da população. São mudanças que sem dúvida, devam ocorrer desde a definição maior de política 
de ação e suas grandes diretrizes. 
Parecer:   

   A igualdade de acesso é suficiente para assegurar-se o caráter democrático.  
Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:01429 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 392, I, II e III  
Suprimam-se do anteprojeto:  
O Artigo 392 e seus itens I, II e III 
Justificativa: 

   Em outra emenda modificou-se a redação da letra “u", do item XXIII do art. 54 para que a União legisle a 
respeito de normas gerais sobre desportos.  
   Dado o caráter das normas gerais não é possível, a nível constitucional, estabelecer "princípios" que podem 
ser destinados entidades privadas. Tal regulamentação deve constar da lei. 
Parecer:   

   Realmente, os princípios devem constar de legislação ordinária.  
pela aprovação. 
   
   EMENDA:02595 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OLÍVIO DUTRA (PT/RS) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 392  
Acrescente-se no art. 392 do projeto de  
Constituição, o seguinte item:  
Art. 392........................  
IV - Garantia de tratamento de oportunidades  
iguais no dispositivo, independente de sexo,  
etnia, cor, idade e deficiência física. 
Justificativa: 

   Entendemos que neste princípio constitucional também deve estar explícito a eliminação de todas as formas de 
discriminação, as quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência social e possibilidades 
organizativas da população. São mudanças que sem dúvida, devam ocorrer desde a definição maior de política 
de ação e suas grandes diretrizes. 
Parecer:   

   A garantia de tratamento e oportunidades iguais independente de sexo, etnia, cor idade e deficiências físicas, é 
dada na Constituição para qualquer atividade humana. Assim sendo, não cabe especificar essa garantia 
isoladamente para o desporto pois ela já existe. 
   
   EMENDA:02693 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda aditiva.  
Dispositivo emendado: art. 392.  
Acrescente-se no art. 392 do anteprojeto de  
Constituição, o seguinte item:  
Art. 392. ..................................  
IV - garantia de tratamento e oportunidades  
iguais no disposto, independente de sexo, etnia,  
cor, idade e deficiências físicas. 
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Justificativa: 

   Entendemos que neste princípio constitucional também deve estar explícito a eliminação de todas as formas de 
discriminação, as quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência social e possibilidades 
organizativas da população. São mudanças que sem dúvida, devam ocorrer desde a definição maior de política 
de ação e suas grandes diretrizes. 
Parecer:   

   A garantia de tratamento e oportunidades iguais independente de sexo, etnia, cor idade e deficiências físicas, é 
dada na Constituição para qualquer atividade humana. Assim sendo, não cabe especificar essa garantia 
isoladamente para o desporto pois ela já existe. 
   
   EMENDA:02791 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   

   Emenda SUBSTITUTIVA aos arts. 391, 392, 393,  
do Capítulo III, Da Educação e Cultura, que passam  
a constituir-se em um só, de número 391,  
renumerando-se os seguintes.  
Art. 391. Compete a União criar normas gerais  
para o Desporto, dispensando tratamento  
diferenciado para o Desporto profissional e não  
profissional, obedecidos os seguintes princípios e  
normas cogentes:  
I - Respeito a autonomia das Entidades  
desportivas dirigentes e associações quanto a sua  
organização e funcionamento internos;  
II - Destinação de recursos públicos para  
amparar e promover prioritariamente o Desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o Desporto de alto rendimento;  
III - Incentivo e proteção as manifestações  
desportivas de criação nacional;  
IV - Instituição de benefícios fiscais e  
outros específicos para fomentar práticas  
desportivas formais e não formais, como direito de  
cada um;  
V - Garantia do direito exclusivo de votos  
nas assembléias eletivas das entidades dirigentes  
desportivas nos âmbitos federal e estadual, as  
associações integrantes da divisão principal, e  
também as federações estaduais quando se tratarem  
de processo eletivo nas Confederações desportivas; 
Justificativa: 

   Uma melhor adequação do assunto dentro do Texto Constitucional é o objetivo desde emenda. Torna-se 
necessário, em virtude do excessivo número de artigos, a colaboração das partes interessadas na promoção do 
“enxugamento” do Texto, sem contudo, excluir assuntos de extrema relevância social. Espera-se, por fim, dos 
Membros desta Comissão, sensibilidade e bom senso no acolhimento das reivindicações da comunidade 
desportiva e Brasileira, resgatando-se assim, uma divida de cunho social significativa, acumulada quando da 
omissão do desporto em todas Constituições anteriormente elaboradas no Brasil.  
Parecer:   

   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor se situam 
no âmbito da legislação ordinária e complementar. 
   
   EMENDA:03091 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
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Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 392  
Acrescente-se no art. 392 do Anteprojeto de  
Constituição, o seguinte item:  
Art. 392  
IV - Garantia de tratamento e oportunidades  
iguais no disposto, independente de sexo, etnia,  
cor, idade e deficiências físicas. 
Justificativa: 

   Entendemos que neste princípio constitucional também deve estar explícito a eliminação de todas as formas de 
discriminação, as quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência social e possibilidades 
organizativas da população. São mudanças que sem dúvida, devam ocorrer desde a definição maior de política 
de ação e suas grandes diretrizes. 
Parecer:   

   A garantia de tratamento e oportunidades iguais independente de sexo, etnia, cor, idade e deficiências físicas, 
é dada na Constituição para qualquer atividade humana. Assim sendo, não cabe especificar essa garantia 
isoladamente para o desporto pois ela já existe. 
   
   EMENDA:03261 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BENEDITA DA SILVA (PT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 392  
Acrescente-se no art. 392 do Projeto de  
Constituição, o seguinte item:  
Art. 392............................  
IV - Garantia de tratamento e oportunidades  
iguais no disposto, independente de sexo, etnia,  
cor, idade e deficiências físicas. 
Justificativa: 

   Entendemos que neste princípio constitucional também deve estar explícito a eliminação de todas as formas de 
discriminação, as quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência social e possibilidades 
organizativas da população. São mudanças que sem dúvida, devam ocorrer desde a definição maior de política 
de ação e suas grandes diretrizes. 
Parecer:   

   A garantia de tratamento e oportunidades iguais independente de sexo, etnia, cor, idade e deficiências físicas, 
é dada na Constituição para qualquer atividade humana. Assim sendo, não cabe especificar essa garantia 
isoladamente para o desporto pois ela já existe. 
 
   
   EMENDA:03525 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo a ser Emendado: art. 392  
Adite-se ao art. 392 do Projeto da  
Constituição a este inciso:  
Art. 397 - ..................................  
IV - Garantia de participação no desporto,  
sem discriminação de sexo, etnia, cor, idade e  
deficiências físicas. 
Justificativa: 
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   O novo texto constitucional deve expungir todo tipo de tratamento discriminatório, sobretudo na área dos 
desportos, em que deve prevalecer a solidariedade de todas as criaturas humanas. O principio latino “mens sana 
in corpore sano” deve prevalecer para todos.  
Parecer:   

   A garantia de tratamento e oportunidades iguais independente de sexo, etnia, cor, idade e deficiências físicas, 
é dada na Constituição para qualquer atividade humana. Assim sendo, não cabe especificar essa garantia 
isoladamente para o desporto pois ela já existe. 
 
   
   EMENDA:04524 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   

   DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 392  
Acrescente-se no art. 392 do projeto de  
Constituição, o seguinte item:  
Art. 392 ...........................  
IV - Garantia de tratamento e oportunidade  
iguais no disposto, independente de sexo, etnia,  
cor, idade e deficiências físicas. 
Justificativa: 

   Entendemos que neste princípio constitucional também deve estar explícito a eliminação de todas as formas de 
discriminação, as quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência social e possibilidades 
organizativas da população. São mudanças que sem dúvida, devam ocorrer desde a definição maior de política 
de ação e suas grandes diretrizes. 
Parecer:   

   A garantia de tratamento e oportunidades iguais independente de sexo, etnia, cor, idade e deficiências físicas, 
é dada na Constituição para qualquer atividade humana. Assim sendo, não cabe especificar essa garantia 
isoladamente para o desporto pois ela já existe. 
 
   
   EMENDA:04681 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 - C.S.).  
Suprimir do Título IX, Capítulo III, da  
Educação e Cultura, os dispositivos abaixo  
enumerados:  
1. Art. 378, parágrafos 1o. a 4o;  
2. Art. 379, parágrafos 1o. a 3o;  
3. Art. 380 e seu parágrafo único;  
4. Art. 381, incisos I e II e parágrafo único;  
5. Art. 382, art. 388, art. 389;  
6. Art. 386, parágrafos 1o. e 2o;  
7. Art. 387;  
8. Art. 388 e parágrafo único;  
9. Art. 389 e parágrafo único e incisos I e II;  
10. Art. 390, parágrafos 1o. a 3o;  
11. Art. 391; e  
12. Art. 394. 
Justificativa: 

   Permanecerão, portanto, no texto do Anteprojeto o Art. 371, Art. 372, Art. 373, Art. 374, Art. 375, Art.377, Art. 
385, Art. 392, Art. 393.  
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   Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas relevantes sobre o assunto, são mais 
apropriados para lei complementar. Consideramos que não devam ficar “amarrados" ao texto Constitucional, pois 
será muito mais difícil realizar qualquer alteração, que se fizer necessária, futuramente. 
Parecer:   

   As sugestões oferecidas nesta Emenda são valiosas e algumas foram acolhidas pelo Substitutivo. 
   
   EMENDA:04832 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 392  
Acrescente-se no art. 392 do projeto de  
Constituição, o seguinte item:  
Art. 392 ....................................  
IV - Garantia de tratamento e oportunidades  
iguais no disposto, independentemente de sexo,  
etnia, cor, idade e deficiências físicas. 
Justificativa: 

   Entendemos que neste princípio constitucional também deve estar explícito a eliminação de todas as formas de 
discriminação, as quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência social e possibilidades 
organizativas da população. São mudanças que sem dúvida, devam ocorrer desde a definição maior de política 
de ação e suas grandes diretrizes. 
Parecer:   

   A garantia de tratamento e oportunidades iguais independente de sexo, etnia, cor, idade e deficiências físicas, 
é dada na Constituição para qualquer atividade humana. Assim sendo, não cabe especificar essa garantia 
isoladamente para o desporto pois ela já existe. 
 
   
   EMENDA:05214 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   

   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 392  
Acrescente-se no art. 392 do Projeto de  
Constituição, o seguinte item:  
Art. 392. .................................. 
Justificativa: 

   Entendemos que neste princípio constitucional também deve estar explícito a eliminação de todas as formas de 
discriminação, as quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência social e possibilidades 
organizativas da população. São mudanças que sem dúvida, devam ocorrer desde a definição maior de política 
de ação e suas grandes diretrizes. 
Parecer:   

   A garantia de tratamento e oportunidades iguais independente de sexo, etnia, cor, idade e deficiências físicas, 
é dada na Constituição para qualquer atividade humana. Assim sendo, não cabe especificar essa garantia 
isoladamente para o desporto pois ela já existe. 
 
   
   EMENDA:05548 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
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Texto:   

   Dê-se nova redação ao artigo 391, suprimindo-  
se o artigo 393:  
"Art. 391 - Compete à União criar normas  
gerais sobre o desporto, dispensando tratamento  
diferenciado para o desporto profissional e  
assegurando benefícios fiscais e outros  
específicos para fomentar o desporto amador." 
Justificativa: 

  Os artigos 391 e 393 podem ser submetidos a uma redação integrativa. De outro lado, o desporto profissional, 
por sua própria natureza, possui fins lucrativos e pode financiar-se, se bem administrado. O desporto amador 
carece de amparo especial do Poder Público, e precisa ser objeto de uma complexa política de fomento.  
Parecer:   

   A competência da União está discriminada em dispositivo específico.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06016 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   

   Emenda substitutiva  
Substitua-se o art. 391.  
"Art. 391 - A União, Estados e Municípios  
incentivarão a prática de esportes sobretudo,  
amadores, assegurando recursos e benefícios  
fiscais.  
Parágrafo único. É assegurada a autonomia das  
entidades esportivas quanto à sua organização e  
funcionamento". 
Justificativa: 

   A emenda retira do Estado o direito de legislar sobre o desporto e de interferir nas entidades desportivas.  
Parecer:   

   A proposta de Emenda em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece 
ser adequadamente considerada quando se tratar de legislação complementar e ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06764 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   

   Emenda aditiva, onde couber no Capítulo III  
do Título IX do Projeto de Constituição:  
"Art. O Estado incentivará igualmente todos  
os Esportes." 
Justificativa: 

   É hora de se implantar a Democracia no Esporte atribuindo a todos com isonomia a proteção e estímulo para o 
seu desempenho. Nem só de futebol vive o homem. Este esporte, altamente profissionalizado, já carreia para 
sua prática volume fantástico de recursos enquanto outros tendem a desaparecer por total falta de apoio público. 
Parecer:   

   A emenda em análise se adequa melhor no momento da elaboração da lei complementar sobre Desportos. 
   
   EMENDA:06769 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   

   Emenda para acrescentar um inciso ao art. 392  
do Projeto de Constituição:  
Acrescente-se:  
"IV - Assegurar o reconhecimento do desporto  
como atividade cultural." 
Justificativa: 

   O texto, agora sintetizado, já constava do art. 28 do Anteprojeto Constitucional da Comissão e deve ser 
mantido pois é preceito que se ajusta as aspirações da grande maioria do povo brasileiro que vê no esporte a 
manifestação da nacionalidade.  
Parecer:   

   A sugestão contida na presente Emenda não se configura como matéria constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06771 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   

   Emenda para suprimir expressão no inciso II  
do art. 392 do Projeto de Constituição:  
Suprimir: "...educacional, não profissional  
e, em casos específicos, o desporto de alto  
rendimento;" 
Justificativa: 

   A supressão faz o texto retornar a sua redação original constante do Anteprojeto da subcomissão. O desporto 
de "alto rendimento”  é justamente o de desempenho olímpico que projeta o país no mundo. Precisa 
urgentemente de recursos sob pena de sucumbir.  
   Em muitos os países do mundo se destinam verbas para propiciar e fortalecer o esporte, pois que a 
participação internacional de atletas representa hoje o melhor meio de difusão de imagem destaque para as 
nações deste planeta. E, ninguém chega lá sem muito treinamento e apoio. Várias atividades esportivas já 
praticamente desapareceram no País e outras tendem igualmente a cessarem em razão do alto custo dos 
equipamentos necessários a sua prática.  
   Entretanto é aconselhável deixar para a legislação ordinária a especificação dos setores desportivos que por 
contingências da aplicação devam ter prioridade para receber recursos. 
Parecer:   

   A supressão proposta modifica substancialmente o conteúdo do dispositivo, generalizando a expressão 
"desporto" e eliminando as prioridades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07432 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 392  
Acrescente-se ao art. 392 do Projeto de  
Constituição, o seguinte item:  
Art. 392 -  
IV - Garantia de tratamento e oportunidade  
iguais no desporto, independente de sexo, etnia,  
cor, idade e deficiências físicas. 
Justificativa: 

   Entendemos que neste princípio constitucional também deve estar explícito a eliminação de todas as formas de 
discriminação, as quais permanecendo continuarão a dificultar a convivência social e possibilidades 
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organizativas da população. São mudanças que sem dúvida, devam ocorrer desde a definição maior de política 
de ação e suas grandes diretrizes. 
Parecer:   

   A garantia de tratamento e oportunidades iguais independente de sexo, etnia, cor, idade e deficiências físicas, 
é dada na Constituição para qualquer atividade humana. Assim sendo, não cabe especificar essa garantia 
isoladamente para o desporto pois ela já existe. 
 
   
   EMENDA:08376 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO LECH (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva aos artigos 391, 392,  
393, do Capítulo III da Educação e Cultura, que  
passam a constituir-se em um só, de número 391,  
renumerando-se os seguintes.  
Artigo 391 - Compete a União criar normas  
gerais para o Desporto, dispensando tratamento  
diferenciado para o Desporto profissional e não  
profissional, obedecidos os seguintes princípios e  
normas cogentes:  
I - Respeito a autonomia das Entidades  
desportivas dirigentes e associações quanto a sua  
organização e funcionamento internos;  
II - Destina de recursos públicos para  
amparar e promover prioritariamente o Desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o Desporto de alto rendimento;  
III - Incentivo e proteção as manifestações  
desportivas de criação nacional;  
IV - Instituição de benefícios fiscais e  
outros específicos para fomentar práticas  
desportivas formais e não formais, como direito de  
cada um;  
V - Democratização e valorização do processo  
eletivo dos poderes das Entidades dirigentes  
nacionais e estaduais, garantindo o direito  
exclusivo de votos nas assembléias eleitorais, às  
associações desportivas disputantes da divisão  
principal, e também às federações estaduais,  
quando se tratarem de processo eletivo nas  
confederações desportivas. 
Justificativa: 

   Uma melhor adequação do assunto dentro do Texto Constitucional é o objetivo desta emenda. Torna-se 
necessário em virtude do excessivo número de artigos, a colaboração das partes interessadas na promoção do 
"enxugamento do Texto", sem contudo, excluir assuntos de exuma relevância social. Espera-se, por fim, dos 
Membros - desta Comissão, sensibilidade e bom senso no acolhimento das reinvindicações da comunidade 
desportiva Brasileira, resgatando-se, uma divida de cunho social significativa, acumulada quando da omissão do 
Desporto em todas Constituições anteriormente elaboradas no Brasil. 
Parecer:   

   A intenção é boa, mas a matéria se adequaria melhor à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09518 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
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Texto:   

   Dê-se ao art. 392, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 392 - São princípios da legislação  
desportiva:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas, dirigentes e associações quanto á sua  
organização e funcionamento internos, não sendo  
autorizada a existência de mais de uma entidade de  
âmbito nacional, assim como, da mesma forma, de  
mais de uma entidade estadual e municipal;  
II - destinação de recursos públicos para  
amparar e promover prioritariamente o desporto  
educacional, não profissional, e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento;  
III - incentivo e proteção às manifestações  
desportivas de criação nacional;  
IV - definição dos casos de isenção das  
entidades desportivas dirigentes e associações,  
assim como de concessão de benefícios - fiscais  
para auxiliá-las.  
§ 1o. - É criada a Justiça Desportiva, cujas  
atribuições serão determinadas pela legislação  
ordinária.  
§ 2o. - Nos espetáculos desportivos, só será  
permitida a participação de pessoas que não tenham  
vínculo empregatício com os respectivos  
organizadores". 
Justificativa: 

   As modificações que pretendemos introduzir ao art. 392, do Projeto de Constituição, tem por finalidade permitir 
que haja apenas uma entidade dirigente, nos níveis federal, estadual e municipal, para cada modalidade 
desportiva, isentando-se do recolhimento de tributos em geral. 
   Dentre outas medidas, é preconizada a criação da Justiça Desportiva, que desafogará a Justiça Comum e 
determinado que os participantes de espetáculos desportivos, ao contrário do que tem reconhecido a Justiça do 
Trabalho, não devem ter vínculo empregatício com os respectivos promotores. 
Parecer:   

   Pela sua especificidade estes conteúdos passaram para a esfera de lei ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11791 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Supressiva - (art. 391) 
Justificativa: 

   Está plenamente ao alcance da lei, disciplinar o desporto profissional e não profissional de maneira que lhe 
(palavra ilegível) pelas diferenças de interesses que ambos possuem, tudo leva a crer que (trecho ilegível). De 
qualquer maneira é questão de pressão sobre o legislador ordinário e não de matéria constitucional.   
Parecer:   

   A presente Emenda foi aprovada.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:14289 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
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Texto:   

   Emenda aditiva ao art. 392  
Adite-se ao art. 392 do Projeto de  
Constituição do nobre Relator o seguinte inciso:  
Art. 392 - ..................................  
Inc. I - ....................................  
Inc. II - ..................................  
Inc. III - ..................................  
Inc. IV - Garantia de participação no  
desporto, sem discriminação de sexo, etnia, cor,  
idade e deficiência físicas. 
Justificativa: 

   O novo texto constitucional que deve expungir todo tipo de tratamento discriminatório, sobretudo na área dos 
desportos, em que deve prevalecer a solidariedade de todos as criaturas humanas o princípio latino “mens sana 
in corpore sano” deve prevalecer para todos.  
Parecer:   

   A garantia de tratamento e oportunidades iguais independente de sexo, etnia, cor, idade e deficiências físicas, 
é dada na Constituição para qualquer atividade humana. Assim sendo, não cabe especificar essa garantia 
isoladamente para o desporto pois ela já existe. 
 
   
   EMENDA:15150 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Exclua-se do item I, do art. 392 do Projeto  
de Constituição a palavra "internos". 
Justificativa: 

   Desde 1941 que o Estado Novo, sob inspiração fascista, atrelou as organizações desportivas, criadas e 
sustentadas pela sociedade civil e por suas poupanças, decretando interferência e lógicas ilegítimas e 
indesejada, razão de grande parte das incoerências e das defasagens tão comuns a nosso desporto. 
   Agora quanto todo o País anseia ver o estabelecimento de ordem social democrática e liberal, quando o 
próprio governo manifesta interesse relativo ao restabelecimento da verdadeira autonomia sindical, não há lugar 
para a manutenção velada de restrições à autonomia das associações e das entidades desportivas.   
   Assim, no sentido dá restituição do legítimo e inegável direito de instituições de direito e iniciativa privada 
arbitragem sobre seu funcionamento e organização, sem restrições, mantendo-as soberanas no que diz respeito 
não apenas a sua política interna mas também no tocante a sua politica externa é que formulamos nossa 
proposta. 
Parecer:   

   Pela sua especificidade estes conteúdos passaram para a esfera de lei ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15404 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   

   Emenda (substitutiva) Título IX - Capítulo III  
Dê-se ao art. 391 a seguinte redação:  
"Art. 391 - É direito de todo brasileiro o  
acesso à prática de atividades físicas, esportivas  
e de lazer.  
§ 1o. - É dever do Estado fomentar e promover  
as atividades físicas, esportivas e de lazer, como  
meio de desenvolvimento e contribuição à formação  
integral do cidadão.  
§ 2o. - Compete à União, através de  
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legislação específica, promover incentivos fiscais  
que possibilitem os objetos da democratização do  
acesso à atividade física, esportiva e de lazer". 
Justificativa: 

   Esta é questão fundamental relativamente ao tema esporte. É necessário democratizar o acesso à atividade 
física, desportiva e de lazer, assegurando-lhe a liberdade. 
Parecer:   

   As sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem alguns desdobramentos que, na tradição jurídica 
brasileira, melhor se adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar. 
   
   EMENDA:17070 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 392  
Acrescente-se o item IV ao Art. 392:  
Art. 392 - São princípios da legislação  
desportiva:  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - A garantia do direito exclusivo de voto  
para cargos de direção de entidades desportiva, de  
âmbito federal às federações estaduais e às  
associações participantes da Divisão Principal do  
último campeonato nacional, e de âmbito estadual,  
às associações participantes da Divisão Principal  
do último campeonato estadual. 
Justificativa: 

   O presente dispositivo foi aceito pelo Relator da Subcomissão 8A – DA EDUCAÇÃO, CULTRA E ESPORTES, 
Constituintes Joao Calmon no Substitutivo (Art. 29), após ouvido em audiência públicas os mais variados 
segmentos do Desporto, tendo sido aprovado ao Anteprojeto após votação plenário (Art. 27).  Também aceito 
pelo Relator da Comissão Temática, Constituinte Artur Távola (Art. 23). Embora não aprovado na Comissão por 
divergências em outras áreas, o dispositivos acima foi aceito por consenso, e nos dois Substitutivos, assinado 
tanto pelos 37 como pelos 26 Constituintes e encaminhado a Comissão de Sistematização.  
   Levando em conta que o fundamental para a reestruturação do desporto no País, considerado paixão nacional, 
é a organização administrativa das entidades dirigentes eliminando as manipulações econômicas das 
assembleias eletivas das confederações e federações cujos interesses inconfessáveis e pessoais não têm 
qualquer compromisso com o próprio desporto.  
   Necessário se torna refrear tais “maquinações” e o comércio desmoralizante nas eleições para cargos de 
direção das entidades desportivas nacionais e estaduais.  
   Estamos propondo uma diretriz eleitoral essencial para garantir a legitimidade dos dirigentes cuja autonomia 
defendemos.  
Parecer:   

   As sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem alguns desdobramentos que, na tradição jurídica 
brasileira, melhor se adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar. 
   
   EMENDA:17071 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   

   Emenda ao Projeto de Constituição.  
Dê-se ao Art. 332 a seguinte redação:  
Título IX  
Da Ordem Social  
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Capítulo I  
Disposições Gerais  
"Art. 332 - A Ordem Social fundamenta-se no  
primado do trabalho, em busca da justiça social.  
I - o trabalho é dever social e é assegurado  
a todos com justa remuneração;  
II - todos tem direito à moradia, educação,  
saúde, transporte, descanso, lazer, desporto e  
meio ambiente sadio;  
III - todos são amparados pela seguridade  
social, e tem direito ao usufruto do bem-estar  
social;  
IV - a sociedade brasileira é pluriétnica.  
São reconhecidas as formas de organização próprias  
das nações indígenas;  
V - a função social da maternidade, da  
paternidade e da família é valor fundamental;  
VI - ninguém será prejudicado nem  
privilegiado em razão de seu nascimento, etnia,  
raça, cor, sexo, idade, estado civil, natureza do  
trabalho, religião, identidade sexual, convicções  
políticas ou filosóficas, militância sindical,  
deficiência de qualquer ordem e de qualquer  
particularidade ou condição social;  
VII - o exercício do direito de propriedade  
subordina-se ao bem-estar da sociedade à  
conservação dos recursos naturais e à proteção do  
meio ambiente;  
VIII - o Estado estimulará a participação  
popular em todos os níveis da administração  
pública;  
IX - todo projeto econômico público ou  
privado deverá destinar recursos para atendimento  
das demandas sociais que possam decorrer de sua  
implantação.  
X - as conquistas tecnológicas e automação  
não prejudicarão o direito adquirido dos  
trabalhadores." 
Justificativa: 

   A proposta reconhece e assegura, os direitos fundamentais de uma existência humana digna, a subordinação 
do interesse individual ou particular do social ou coletivo, a igualdade essencial de todos, não obstante as suas 
diferenças individuais, e, por via de consequência, prevê os instrumentos indispensáveis à efetivação dos 
atributos e direitos declarados.  
Parecer:   

   As sugestões contidas na emenda já estão, em sua quase totalidade, contempladas no texto do substitutivo do 
Relator, embora inseridas em diversos capítulos. 
   
   EMENDA:17094 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o art. 392. 
Justificativa: 

   Por uma questão de sistematização estamos incluindo os princípios da legislação desportiva como incisos no 
art. 391. 
   Assim sendo pode suprimir-se o art. 392. 
Parecer:   

   Pela sua especificidade estes conteúdos passaram para a esfera de lei ordinária e complementar.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:17101 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA/SUPRESSIVA  
Modifique-se a redação do "caput" do art. 392  
e de seus três itens, excluindo-os ou suprimindo-  
os do Capítulo III do Título IX, como segue:  
"Art. 392 - A legislação desportiva dará  
preferência ao desporto educacional, não  
profissional, e concederá incentivos e apoio às  
manifestações desportivas de criação nacional." 
Justificativa: 

   A previsão constitucional sobre a legislação desportiva é importante – mas o texto do art. 392 deve ser 
aprimorado, com limitação do seu conteúdo ao que é fundamental, preferência aos desporto educacional e 
incentivo às criações desportivas brasileiras.  
   Não se justifica dispor sobre a existência, organização e funcionamento das entidades/associações desportivas 
já objeto de normas no art. 14 (II).  
Parecer:   

   As sugestões, contidas na proposta de Emenda, trazem alguns desdobramentos que, na tradição jurídica 
brasileira, melhor se adaptam ao corpo da legislação ordinária e complementar. 
   
   EMENDA:17684 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Ordem Social, Título  
IX, Capítulo III, onde couber:  
Art. - O Estado reconhece as atividades  
como um dos direitos fundamentais do indivíduo,  
como bem social, cultura e educacional de  
relevâncias primordiais ao seu desenvolvimento.  
Art. - Compete à União definir políticas  
para o desenvolvimento do lazer, estabelecer  
planos, criar benefícios e normalizar  
procedimentos básicos para a área.  
§ 1o. - O Estado deverá dispor recursos para  
a execução de programas básicos recreacionais.  
§ 2o. - As instituições privadas deverão  
valorizar a implantação de uma política  
recreacional na área de sua influência.  
Art. - O turismo, como uma das principais  
atividades de lazer, pelo seu aspecto econômico de  
captador de divisas, de empregador de recursos  
humanos e de multiplicador de oportunidades,  
deverá ser estimulado a ter tratamento  
privilegiado pelo Estado, previsto em Lei própria.  
Art. - O Estado incentivará a implantação de  
instituições que visem a Organização, o  
Planejamento, a Pesquisa, a Formação de Recursos  
Humanos, bem como a Execução e Administração de  
bens e serviços ligados ao Turismo e Lazer.  
Art. - Ao Estado cabe zelar pela conservação  
de bens naturais, históricos, culturais,  
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paisagísticos, folclóricos, que constituem o  
patrimônio recreacional e turístico do País.  
Parágrafo Único - As manifestações culturais  
brasileiras terão proteção especial do Estado  
contra ações estranhas que violentem a sua  
natureza e autenticidade. 
Justificativa: 

   Trata-se de proposta popular ao Projeto de Constituição promovida pelo Conselho das faculdades de Turismo 
do Estado de São Paulo  - CONFATESP, 
- Associação de Ensino Superior do Estado de São Paulo - AESP,  
- Associação de Bacharéis  de Turismo do Estado de São Paulo,  
- Fundação Brasil 2000,  
- Faculdade Anhembi – Morumbi,  
   A qual representa legítimos anseios dos segmentos de turismo.  
   Embora tenha alcançado milhares de assinaturas, aproximando-se do número legal do exigido pelo regimento 
da Assembléia Nacional Constituinte, não atingiu em tempo hábil.  
   Assim sendo, ao mesmo tempo que apóio as proposições, subscrevo a presente, legitimando e validando 
assim, o anseio de participação popular de todos aqueles que assinaram esta importante emenda.  
Parecer:   

   Os dispositivos da Emenda, embora revelem o elevado descortino do proponente, poderão figurar mais 
adequadamente, de acordo com a tradição do Direito brasileiro, no corpo da legislação ordinária e complementar 
referente ao TURISMO, ao DESPORTO e a CULTURA. 
   
   EMENDA:17720 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se, aos seguintes artigos do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
[...] 
Art. 392. - ..............................  
I - ............................  
II - ...........................  
III - incentivo, provisão e proteção às  
manifestações desportivas de criação nacional.  
Art. 394. - Incumbe à União, aos Estados, ao  
Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios  
promover e divulgar o turismo como fator de  
desenvolvimento sócio-econômico e cultural. 
Justificativa: 

   A presente emenda é contribuição da Associação do Magistério Municipal de Curitiba, através de grupo de 
trabalho designado para o acompanhamento da Assembéia Nacional Constituinte. A preocupação foi a de 
assegurar formas para melhoria da qualidade do ensino, fundamentadas em três pontos básicos: 
a) ensino fundamental público e gratuito, com duração de nove anos (do pré-escolar à 8ª série); 
b) remuneração condigna aos profissionais da educação; 
c) responsabilidade da União, dos Estados e Municípios com relação a revisão de recursos, indispensáveis a que 
o objetivo proposto seja atendido.  
   Os estudos foram desenvolvidos por um período de trinta dias, coordenados por uma Comissão 
democraticamente eleita pelos professores e, posteriormente, submetidos e aprovados em assembleia geral de 
classe.  
Parecer:   

   A proposição em tela apresenta extensa contribuição para o capítulo relativo à educação e cultura. Vários 
aspectos da Emenda acham-se em essência incorporados ao Substitutivo, que, com base nos trabalhos das 
Subcomissões e Comissões temáticas, assim como na contribuição individual dos Senhores Constituintes, 
procura aperfeiçoar o texto do Projeto. Deve-se observar, no entanto, que, embora consideremos de grande  
importância Emendas como a que hora examinamos, o Substitutivo deve levar em conta a hierarquia de normas 
jurídicas e necessidade de elaborar uma Constituição concisa. Assim buscamos sempre que possível incorporar 
na essência os princípios que podem conduzir ao enriquecimento do texto. Pela aprovação parcial. 
      
   EMENDA:17722 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ LUIZ DE SÁ (PL/RJ) 
Texto:   

   Acrescente-se ao Capítulo III do Projeto de  
Constituição o seguinte art., remunerando-se os  
seguintes:  
"Capítulo III - da Educação e Cultura  
.............................................  
Art. 395 A atividade física e o esporte  
constituem um direito de todos e um dever do  
Estado." 
Justificativa: 

   O Projeto de Constituição estabelece, no artigo 391, que compete à União criar normas gerais sobre o 
desporto, com tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional e, no artigo 192, os 
princípios da legislação desportiva.  Parece-nos que somente o desporto, enquanto atividade fim é contemplado 
no Projeto de Constituição.  Somente o desporto-espetáculo, competitivo, que robotiza os atletas e impulsiona 
manipulavelmente as massas é que foi lembrado no texto em questão. 
   Nossa proposta pretende que a educação física e o esporte sejam assegurados como direito dos cidadãos e 
dever do Estado objetivando o aprimoramento da saúde, da educação e a formação integral do indivíduo. 
Parecer:   

   A nova redação do artigo 392 atende plenamente a sua Emenda. 
   
   EMENDA:17883 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   

   Dê-se ao Artigo 391 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 391. A União, por intermédio dos  
órgãos competentes, fará estabelecer uma  
disciplina uniforme para a organização e  
realização de todas as competições desportivas no  
território nacional." 
Justificativa: 

   Já é tempo de se unificar as normas de participação em campeonatos mundiais de voleibol, de basquetebol e 
várias outras modalidades de atletismo em disputas internas, regular a situação de atletas profissionais e amadores 
mediante regulamentação completa e eficaz concebida ou regulada pelo Poder Público.  
Parecer:   

   A Proposição em exame conquanto constitua valiosa idéia, merece ser adequadamente considerada quando 
for elaborada a legislação complementar e ordinária. 
   
   EMENDA:18198 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Altera o Art. 391, 392 e 393, e renumera-se  
os seguintes:  
Art. Compete à União criar normas gerais  
sobre o desporto, dispensando tratamento  
diferenciado para o desporto profissional e não-  
profissional, obedecidos os seguintes princípios e  
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normas congentes:  
I - O respeito à autonomia das entidades  
desportivas dirigentes e associações quanto à sua  
organização e funcionamento internos;  
II - A destinação de recursos públicos para  
amparar e promover prioritariamente o desporto  
educacional e não-profissional e, em caso  
específicos, o desporto de alto rendimento;  
III - O incentivo e proteção às manifestações  
esportivas de criação nacional;  
IV - A instituição de benefícios fiscais e  
outros específicos para fomentar as práticas  
desportivas formais e não-formais, como direito de  
cada um;  
V - A democratização e a valorização do  
processo eletivo dos poderes às entidades  
desportivas dirigentes, nacionais e estaduais,  
garantindo o direito exclusivo de votos nas  
assembléias eleitorais, às associações desportivas  
disputantes da divisão principal, e também às  
federações estaduais, quando se tratarem do  
processo eletivo nas confederações esportivas.  
Parágrafo único - O poder judiciário só  
admitirá ações relativas às disciplinas e às  
competições desportivas após esgotarem-se as  
instâncias da justiça desportiva, que terão o  
prazo máximo de 60 dias, contados da instauração  
do processo, para proferir decisão final.  
Art. O Estado garantirá a todos os cidadãos  
o pleno exercício dos direitos desportivos e dará  
proteção, apoio e incentivo às ações de  
valorização, desenvolvimento e difusão do  
desporto. 
Justificativa: 

   A presente emenda objetiva incentivar o desenvolvimento e a difusão do desporto, disciplinar o funcionamento 
e garantir a autonomia as entidades desportivas dirigentes, uma vez que, se não inserirmos estes princípios no 
texto constitucional, não teremos como garanti-los na legislação ordinária.  
Parecer:   

   A Proposição, embora disponha sobre matéria constitucional, contém desdobramentos que melhor se situam 
no âmbito da legislação ordinária e complementar. 
 
   EMENDA:19154 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   De acordo com o disposto no § 2o. do Art. 23  
do Regimento Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IX - Da Ordem Social  
a seguinte redação:  
Título IX  
Da Ordem Social  
[...]  
Capítulo III  
Da Educação, da Cultura,  
Dos Desportos e do Turismo  
[...] 
Art. 215 - A União legislará sobre desportos,  
dispensando tratamento diferenciado ao desporto  
profissional e não-profissional, obedecidos os  
seguintes princípios:  
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I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas dirigentes e associações quanto à sua  
organização e funcionamento internos;  
II - amparo e promoção prioritária do  
desporto educacional, não profissional, e em casos  
específicos, do desporto de alto rendimento, além  
da instituição de benefícios fiscais para fomentar  
práticas desportivas formais e não formais, como  
direito de cada um; e  
III - proteção e incentivo e incentivo aos  
desportos de criação nacional.  
Art. 216 - Compete à União, aos Estados, ao  
Distrito Federal e aos Municípios promover e  
divulgar o turismo como fator de desenvolvimento  
social e econômica, criando inclusive incentivos e  
benefícios fiscais para o setor.  
[...] 
Justificativa: 

   A redação proposta de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema aspirações sociais do 
povo brasileiro a representatividade constituinte de seus signatários e a sistematização adequada à técnica 
legislativa nos termos dos debates e acordos efetuados.  
(A numeração sequencial dos dispositivos propostos não corresponde a do projeto) 
Parecer:   

   A emenda apresentada respeita a estrutura do Projeto da Comissão de Sistematização, e constitui uma 
contribuição valiosa à elaboração do Substitutivo, tanto que é propósito do Relator manter o maior número 
possível das sugestões aí contidas.  
Deverá ser excluída do texto, segundo consenso firmado na Comissão, toda a matéria relativa a legislação 
ordinária, razão pela qual um certo número de dispositivos não serão  aproveitados.  
No que se refere à Saúde, a emenda foi acolhida na quase totalidade no Substitutivo do Relator.  
Apenas houve a retirada da expressão do Art. 201, " fundos disciplinados em leis pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios" e a transferência do parágrafo único do Art. 201 da Emenda para as Disposições 
transitórias, alterando os termos "Fundo Nacional de Seguridade" para "Orçamento da Seguridade Social".  
Os demais artigos e itens foram integralmente acolhidos.  
Quanto à Comunicação, decide o Relator acatar a proposta na sua íntegra, à exceção da forma adotada para o 
parágrafo 4o. do art. 221, que não impede o aproveitamento do mérito.  
Somos pela sua aprovação, no mérito, no que se refere a proteção da família, casamento civil e religioso, 
dissolução da sociedade conjugal, direitos do menor, adoção e acolhimento do menor e proteção dos idosos.  
Dois dispositivos são dedicados à Cultura: o primeiro reproduz texto da Constituição vigente e está, no mérito,  
presente no Projeto; o segundo está na íntegra, na Proposta do Relator. Portanto, com relação à Cultura, a 
Emenda está parcialmente atendida.  
Somos também de parecer que os dispositivos referentes às finalidades e princípios da educação, à cultura e 
financiamento merecem aprovação parcial.  
Nas áreas da Seguridade e da Assistência Social, foram aproveitados os dispositivos que norteiam a proposta, 
sendo necessário, para atender ao objetivo de tomar o texto sucinto, retirar dispositivos que, provavelmente 
serão aproveitados em legislação complementar.  
Na área de Ciência e Tecnologia, o projeto mantém a estrutura básica da proposta em exame com pequena 
alteração no primeiro artigo do capítulo, onde foram substituídas as expressões "apoiará e estimulará" por 
"promoverá".  
Quanto ao mercado interno, nenhuma modificação substancial foi introduzida pela emenda.  
O conceito estabelecido para empresa nacional em nada diverge da redação do texto, inclusive com a remissão 
feita ao Título da Ordem Econômica.  
Isso posto, consideramos a emenda aprovada parcialmente. 
 
     EMENDA:19394 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título Nono do Projeto  
de Constituição  
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Dê-se ao Título nono do projeto de  
constituição a seguinte redação:  
"Título IX  
Da ordem social  
[...] 
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
[...] 
Art. 208. São princípios de legislação  
esportiva:  
I - a destinação de recursos públicos para  
amparar e promover prioritariamente o desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento;  
II - o respeito à autonomia das entidades  
desportivas dirigentes e associações, quando à  
organização e funcionamento internos, com  
incentivo e proteção às manifestações desportivas  
de criação nacional.  
Parágrafo único. A lei assegurará benefícios  
fiscais e outros específicos para fomentar  
práticas desportivas formais e não formais, como  
direito de cada um.  
Art. 209. Incube à União, aos Estados, ao  
Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios  
promover e divulgar o turismo, como fator de  
desenvolvimento sócio-econômico, competindo ao  
Poder Público criar normas para esta atividade,  
inclusive incentivos e benefícios fiscais  
pertinentes.  
[...] 
Justificativa: 

   Emenda sem justificativa.  
Parecer:   

   A emenda apresentada prende-se essencialmente ao Projeto da Comissão de Sistematização, constituindo 
uma tentativa de simplificar a redação. Para tal, eliminou, em alguns casos, expressões prescindíveis, e, noutros 
casos, aglutinou dois ou três dispositivos num só.  
Entretanto, não levou em consideração o propósito atual de excluir do texto a matéria referente a legislação 
infraconstitucional - que, em ocasião propícia, deverá merecer  apreciação favorável. Assim, apesar de 
reconhecermos que tal contribuição vem ao encontro do esforço do Relator em tornar mais sucinto o Substitutivo, 
não poderá ser acolhida na íntegra, já que se optará por outra redação.  
Em suma, a maior parte dos pontos expostos pela emenda em análise coincide com o que se pretende manter 
no Projeto de Constituição. 
   
   EMENDA:20170 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: art. 392 -  
Acrescente-se no art. 392 do projeto de  
Constituição, o seguinte item:  
Art. 392 -  
IV - Garantia de tratamento e oportunidades  
iguais no disposto, independente de sexo, etnia,  
cor, idade e deficiências físicas. 
Justificativa: 

   Entendemos que neste princípio Constitucional também deve estar explícito a eliminação de todas as formas 
de discriminação, as quais permanecendo, continuarão a dificultar a convivência social e possibilidades 
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organizativas da população. São mudanças que, sem duvide, devam ocorrer desde a definição maior de política 
de ação e suas grandes diretrizes. 
Parecer:   

   A garantia de tratamento e oportunidades iguais independente de sexo, etnia, cor idade e deficiências físicas, é 
dada na Constituição para qualquer atividade humana. Assim sendo, não cabe especificar essa garantia 
isoladamente para o desporto pois ela já existe. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

     
   EMENDA:22325 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   

   Suprima-se o artigo 287 e dê-se ao artigo 286  
a seguinte redação  
Art. 286 - O Estado, em colaboração com a  
comunidade, estimulará, com benefícios previstos  
em lei, a prática e a difusão da cultura física e  
do desporto. 
Justificativa: 

   O texto do projeto desenvolve-se em dois artigos. Nº 286, afirma-se que "Incumbe ao Estado, em colaboração 
com as escolas e associações e coletividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a 
discussão da cultura física e do desporto". Pode-se, sem prejuízo do objetivo do dispositivo, reduzir-lhe as 
palavras e evitar a superposição de conceitos. No artigo 287, a intenção ficou de difícil compreensão. “A lei 
assegurará benefícios e outros específicos (sic) para fomentar práticas despertavas formais e não formais (?) 
como direitos de cada um (?). Na emenda ora proposta, procura-se sintetizar estes conceitos e torná-los mais 
compreensíveis, assegurando:  
1. que o Estado estimulará e apoiará a prática e a difusão da cultura física e do desporto;  
2. que o fará em colaboração com a comunidade; 
3. e que, para tanto, através de lei, criar-se-ão benefícios.  
Parecer:   

   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio, o Substitutivo incorpora o princípio na sua  
essência.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23346 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: artigos 286 e 287.  
Os art. 286 e 287 do Projeto de Constituição,  
de 26.8.87, são condensados em um único artigo,  
com a seguinte redação:  
Art. - A legislação desportiva adotará os  
seguintes princípios e normas cogentes:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas, dirigentes e associações, quanto a  
sua organização e funcionamento internos;  
II - tratamento diferenciado para o desporto  
profissional e não profissional;  
III - proteção e incentivo aos desportos de  
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criação nacional;  
IV - destinação de recursos públicos para  
amparar e promover, prioritariamente, o desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento;  
V - instituição de benefícios fiscais para  
fomentar práticas desportivas formais e não  
formais, como direito de cada um.  
Parágrafo Único - O Poder Judiciário só  
admitirá ações relativas à disciplina e às  
competições desportivas, após esgotarem-se as  
instâncias da Justiça Desportiva, que terão o  
prazo máximo de sessenta (60) dias, contados da  
instauração do processo, para proferir decisão  
final. 
Justificativa: 

   A Inserção de matéria concernente ao desporto brasileiro não comportou qualquer divergência ao longo de sua 
elaboração, em todas as etapas vividas até hoje. As proposições apresentadas à subcomissão VIII-A, os 
pronunciamentos de quantas entidades foram chamadas a depor perante a subcomissão, quer de cunho privado 
ou público, se unificaram nos cinco princípios registrados na presente proposta de emenda e mais, da 
competência da União legislar sobre desporto. Tal competência foi expressa no inciso IX do artigo 34, na 
competência da União e dos Estados.  
   Para surpresa geral de todos os parlamentares envolvidos com o desporto e de todas as Entidades da nação 
inteira, o Projeto de Constituição agora apresentado, inverteu os princípios defendidos por todos de respeito a 
autonomia das Entidades e Associações, copiando ipsis litteris o artigo 79 da Constituição da República 
Portuguesa, incumbindo ao Estado promover, estimular e orientar a prática do desporto. Os Projetos Icaro e 
Hércules, sintonizados com a inexistência de qualquer divergência sobre a matéria, consagraram os mesmos 
princípios seguidamente defendidos.   
   O Brasil não tem sequer, em sua estrutura até hoje, nenhum órgão incumbido de promover o desporto. Sua 
prática no Brasil, tem como berço a iniciativa particular, com base nos clubes e suas entidades. Dirigentes 
chegam a repudiar enfaticamente a orientação que o Estado algumas vezes, ousa impingir, usando legislação 
tutelar inoportuna.  
   Para condizer com as aspirações desportivas do Brasil unissonamente proclamadas, não outro caminho, senão 
a adoção destes princípios que constaram de todos os anteprojetos e projetos até então elaborados, a exceção 
de 26.08.87. 
Parecer:   

   Sua emenda está parcialmente atendida com a nova redação apresentada no Substitutivo no dispositivo 
referente a desporto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23420 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Artigos 286 e 287.  
Os artigos 286 e 287 do Projeto de  
Constituição, de 26/08/87, são condensados em um  
único artigo, com a seguinte redação:  
Art. - A legislação desportiva adotará os  
seguintes princípios e normas cogentes:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas, dirigentes e associações, quanto a  
sua organização e funcionamento internos;  
II - tratamento diferenciado para o desporto  
profissional e não profissional;  
III - proteção e incentivo aos desportos de  
criação nacional;  
IV - destinação de recursos públicos para  
amparar e promover, prioritariamente, o desporto  
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educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento;  
V - instituição de benefícios fiscais para  
fomentar práticas desportivas formais e não  
formais, como direito de cada um.  
Parágrafo único - O Poder Judiciário só  
admitirá ações relativas à disciplina e às  
competições desportivas, após esgotarem-se as  
instâncias da Justiça Desportiva, que terão o prazo  
máximo de sessenta (60) dias, contados da  
instauração do processo, para proferir decisão  
final. 
Justificativa: 

   A Inserção de matéria concernente ao desporto brasileiro não comportou qualquer divergência ao longo de sua 
elaboração, em todas as etapas vividas até hoje. As proposições apresentadas à subcomissão VIII-A, os 
pronunciamentos de quantas entidades foram chamadas a depor perante a subcomissão, quer de cunho privado 
ou público, se unificaram nos cinco princípios registrados na presente proposta de emenda e mais, da 
competência da União legislar sobre desporto. Tal competência foi expressa no inciso IX do artigo 34, na 
competência da União e dos Estados.  
   Para surpresa geral de todos os parlamentares envolvidos com o desporto e de todas as Entidades da nação 
inteira, o Projeto de Constituição agora apresentado, inverteu os princípios defendidos por todos de respeito a 
autonomia das Entidades e Associações, copiando ipsis litteris o artigo 79 da Constituição da República 
Portuguesa, incumbindo ao Estado promover, estimular e orientar a prática do desporto. Os Projetos Icaro e 
Hércules, sintonizados com a inexistência de qualquer divergência sobre a matéria, consagraram os mesmos 
princípios seguidamente defendidos.   
   O Brasil não tem sequer, em sua estrutura até hoje, nenhum órgão incumbido de promover o desporto. Sua 
prática no Brasil, tem como berço a iniciativa particular, com base nos clubes e suas entidades. Dirigentes 
chegam a repudiar enfaticamente a orientação que o Estado algumas vezes, ousa impingir, usando legislação 
tutelar inoportuna.  
   Para condizer com as aspirações desportivas do Brasil unissonamente proclamadas, não outro caminho, senão 
a adoção destes princípios que constaram de todos os anteprojetos e projetos até então elaborados, a exceção 
de 26.08.87. 
Parecer:   

   Sua emenda está parcialmente atendida com a nova redação apresentada no Substitutivo no dispositivo 
referente a desporto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23433 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AÉCIO DE BORBA (PDS/CE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Artigos 286 e 287  
Os artigos 286 e 287 do Projeto de  
Constituição, de 26/08/87, são condensados em um  
único artigo, com a seguinte redação:  
Art. - A legislação desportiva adotará os  
seguintes princípios e normas cogentes:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas, dirigentes e associações, quanto a  
sua organização e funcionamento internos;  
II - destinação de recursos públicos para  
amparar e promover prioritariamente o desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento, além  
da instituição de benefícios fiscais para fomentar  
práticas desportivas formais e não formais, como  
direito de cada um;  
III - proteção e incentivo aos desportos de  
criação nacional;  
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IV - tratamento diferenciado para o desporto  
profissional e não profissional.  
Parágrafo único - O Poder Judiciário só  
admitirá ações relativas à disciplina e às  
competições desportivas, após esgotarem-se  
instâncias da Justiça Desportiva, que terão o  
prazo máximo de sessenta (60) dias, contados da  
instauração do processo, para proferir decisão  
final. 
Justificativa: 

   A Inserção de matéria concernente ao desporto brasileiro não comportou qualquer divergência ao longo de sua 
elaboração, em todas as etapas vividas até hoje. As proposições apresentadas à subcomissão VIII-A, os 
pronunciamentos de quantas entidades foram chamadas a depor perante a subcomissão, quer de cunho privado 
ou público, se unificaram nos cinco princípios registrados na presente proposta de emenda e mais, da 
competência da União legislar sobre desporto. Tal competência foi expressa no inciso IX do artigo 34, na 
competência da União e dos Estados.  
   Para surpresa geral de todos os parlamentares envolvidos com o desporto e de todas as Entidades da nação 
inteira, o Projeto de Constituição agora apresentado, inverteu os princípios defendidos por todos de respeito a 
autonomia das Entidades e Associações, copiando ipsis litteris o artigo 79 da Constituição da República 
Portuguesa, incumbindo ao Estado promover, estimular e orientar a prática do desporto. Os Projetos Icaro e 
Hércules, sintonizados com a inexistência de qualquer divergência sobre a matéria, consagraram os mesmos 
princípios seguidamente defendidos.   
   O Brasil não tem sequer, em sua estrutura até hoje, nenhum órgão incumbido de promover o desporto. Sua 
prática no Brasil, tem como berço a iniciativa particular, com base nos clubes e suas entidades. Dirigentes 
chegam a repudiar enfaticamente a orientação que o Estado algumas vezes, ousa impingir, usando legislação 
tutelar inoportuna.  
   Para condizer com as aspirações desportivas do Brasil unissonamente proclamadas, não outro caminho, senão 
a adoção destes princípios que constaram de todos os anteprojetos e projetos até então elaborados, a exceção 
de 26.08.87. 
Parecer:   

   Sua emenda está parcialmente atendida com a nova redação apresentada no Substitutivo no dispositivo 
referente a desporto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23598 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Propõe-se substituir o art. 286 pelos  
seguintes artigos, renumerando-se os demais  
artigos.  
Art. - Compete à União criar normas gerais  
sobre o desporto, dispensando tratamento  
diferenciado para o desporto profissional e não  
profissional.  
Art. - São princípios da legislação  
desportiva:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas dirigentes e associações quanto à sua  
organização e funcionamento internos;  
II - destinação de recursos públicos para  
amparar e promover prioritariamente o desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento;  
III - incentivo e proteção às manifestações  
desportivas de criação nacional. 
Justificativa: 

   Emenda sem justificativa.  
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Parecer:   

   Sua emenda está parcialmente atendida com a nova redação apresentada no Substitutivo no dispositivo 
referente a desporto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23785 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 287  
Dê-se a seguinte redação:  
A lei assegurará incentivos fiscais para  
fomentar práticas desportivas. 
Justificativa: 

   A redação em epígrafe define com maior precisão a pretensão do legislador.  
Parecer:   

   A expressão proposta é mais restritiva que a exarada no Projeto. Com efeito, por recursos públicos estendem-
se ingressos no tesouro, ao contrário do que ocorre com os incentivos fiscais, que implicam renúncia do Estados 
na sua arrecadação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24453 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS: ARTIGOS 286 e 187.  
Os Artigos 286 e 287 do Projeto de  
Constituição, de 26-8-87, são condensados em um  
único artigo, com a seguinte redação:  
Art. A legislação desportiva adotará os  
seguintes princípios e normas congentes:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas, dirigentes e associações, quanto a  
sua organização e funcionamento internos;  
II - tratamento diferenciado para o desporto  
profissional e não profissional;  
III - proteção e incentivo aos desportos de  
criação nacional;  
IV - destinação de recursos públicos para  
amparar e promover, prioritariamente, o desporto  
educacional, não profissional e em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento;  
V - instituição de benefícios fiscais para  
fomentar práticas desportivas formais e não  
formais, como direito de cada um.  
Parágrafo único - O Poder Judiciário só  
admitirá ações relativas à disciplina e às  
competições esportivas, após esgotarem-se as  
instâncias da Justiça Desportiva, que terão o  
prazo máximo de sessenta (60) dias, contados da  
instauração do processo, para proferir decisão  
final. 
Justificativa: 
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   A Inserção de matéria concernente ao desporto brasileiro não comportou qualquer divergência ao longo de sua 
elaboração, em todas as etapas vividas até hoje. As proposições apresentadas à subcomissão VIII-A, os 
pronunciamentos de quantas entidades foram chamadas a depor perante a subcomissão, quer de cunho privado 
ou público, se unificaram nos cinco princípios registrados na presente proposta de emenda e mais, da 
competência da União legislar sobre desporto. Tal competência foi expressa no inciso IX do artigo 34, na 
competência da União e dos Estados.  
   Para surpresa geral de todos os parlamentares envolvidos com o desporto e de todas as Entidades da nação 
inteira, o Projeto de Constituição agora apresentado, inverteu os princípios defendidos por todos de respeito a 
autonomia das Entidades e Associações, copiando ipsis litteris o artigo 79 da Constituição da República 
Portuguesa, incumbindo ao Estado promover, estimular e orientar a prática do desporto. Os Projetos Ícaro e 
Hércules, sintonizados com a inexistência de qualquer divergência sobre a matéria, consagraram os mesmos 
princípios seguidamente defendidos.   
   O Brasil não tem sequer, em sua estrutura até hoje, nenhum órgão incumbido de promover o desporto. Sua 
prática no Brasil, tem como berço a iniciativa particular, com base nos clubes e suas entidades. Dirigentes 
chegam a repudiar enfaticamente a orientação que o Estado algumas vezes, ousa impingir, usando legislação 
tutelar inoportuna.  
   Para condizer com as aspirações desportivas do Brasil unissonamente proclamadas, não outro caminho, senão 
a adoção destes princípios que constaram de todos os anteprojetos e projetos até então elaborados, a exceção 
de 26.08.87. 
Parecer:   

   Sua emenda está parcialmente atendida com a nova redação apresentada no Substitutivo no dispositivo 
referente a desporto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24595 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 286 do Substitutivo ao Projeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. "86 - São princípios da legislação desportiva:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas, dirigentes e associação quanto á sua  
organização e funcionamento internos, não sendo  
autorizada a existência de mais de uma entidade de  
âmbito nacional, como dirigente de cada modalidade  
desportiva, assim como, da mesma forma, de mais de  
uma entidade estadual e municipal;  
II - destinação de recursos públicos para  
amparar e promover prioritariamente o desporto  
educacional, não profissional, e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento;  
III - incentivo e proteção ás manifestações  
desportivas de criação nacional;  
IV - definição dos casos de isenção de  
impostos e contribuições de qualquer natureza das  
entidades desportivas dirigentes e associações,  
assim como de concessão de benefícios fiscais para  
auxiliá-las. 
Justificativa: 

   Objetiva a emenda dar maior clareza e abrangência aos princípios que devem reger a legislação esportiva.  
Parecer:   

   Em essência sua emenda está acolhida no Substitutivo.  
Alguns pontos contêm desdobramentos que melhor se situam no âmbito da legislação ordinária e 
complementar.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24695 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivos emendados: artigos 286 e 287.  
Os Artigos 286 e 287 do Projeto de  
Constituição, de 26-08-87, são condensados em um  
único artigo, com a seguinte redação:  
Art. A legislação desportiva adotará os  
seguintes princípios e normas cogentes:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas, dirigentes e associações, quanto a  
sua organização e funcionamento internos;  
II - tratamento diferenciado para o desporto  
profissional e não profissional;  
III - proteção e incentivo aos desportos de  
criação nacional;  
IV - destinação de recursos públicos para  
amparar e promover prioritariamente, o desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento;  
V - instituição de benefícios fiscais para  
fomentar práticas desportivas formais e não  
formais, como direito de cada um.  
Parágrafo único - O Poder Judiciário só  
admitirá ações relativas à disciplina e às  
competições desportivas, após esgotarem-se as  
instâncias da Justiça Desportiva, que terão o  
prazo máximo de sessenta (60) dias, contados da  
instauração do processo, para proferir decisão  
final. 
Justificativa: 

   A Inserção de matéria concernente ao desporto brasileiro não comportou qualquer divergência ao longo de sua 
elaboração, em todas as etapas vividas até hoje. As proposições apresentadas à subcomissão VIII-A, os 
pronunciamentos de quantas entidades foram chamadas a depor perante a subcomissão, quer de cunho privado 
ou público, se unificaram nos cinco princípios registrados na presente proposta de emenda e mais, da 
competência da União legislar sobre desporto. Tal competência foi expressa no inciso IX do artigo 34, na 
competência da União e dos Estados.  
   Para surpresa geral de todos os parlamentares envolvidos com o desporto e de todas as Entidades da nação 
inteira, o Projeto de Constituição agora apresentado, inverteu os princípios defendidos por todos de respeito a 
autonomia das Entidades e Associações, copiando ipsis litteris o artigo 79 da Constituição da República 
Portuguesa, incumbindo ao Estado promover, estimular e orientar a prática do desporto. Os Projetos Ícaro e 
Hércules, sintonizados com a inexistência de qualquer divergência sobre a matéria, consagraram os mesmos 
princípios seguidamente defendidos.   
   O Brasil não tem sequer, em sua estrutura até hoje, nenhum órgão incumbido de promover o desporto. Sua 
prática no Brasil, tem como berço a iniciativa particular, com base nos clubes e suas entidades. Dirigentes 
chegam a repudiar enfaticamente a orientação que o Estado algumas vezes, ousa impingir, usando legislação 
tutelar inoportuna.  
   Para condizer com as aspirações desportivas do Brasil unissonamente proclamadas, não outro caminho, senão 
a adoção destes princípios que constaram de todos os anteprojetos e projetos até então elaborados, a exceção 
de 26.08.87. 
Parecer:   

   Por conter aspectos que se harmonizam com o entendimento da Comissão de Sistematização, a emenda deve 
ser parcialmente acolhida.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24910 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivos emendados: Artigos 286 e 287.  
Os Artigos 286 e 287 do Projeto de  
Constituição, de 26-8-87, são condensados em um  
único artigo, com a seguinte redação:  
Art. A legislação desportiva adotará os  
seguintes princípios e normas cogentes:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas, dirigentes e associações, quanto a  
sua organização e funcionamento internos;  
II - tratamento diferenciado para o desporto  
profissional e não profissional;  
III - proteção e incentivo aos desportos de  
criação nacional;  
IV - destinação de recursos públicos para  
amparar e promover, prioritariamente, o desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento;  
V - instituição de benefícios fiscais para  
fomentar práticas desportivas formais e não  
formais, como direito de cada um  
Parágrafo único - O Poder Judiciário só  
admitirá ações relativas à disciplina e às  
competições desportivas, após esgotarem-se as  
instâncias da Justiça Desportiva, que terão o  
prazo máximo de sessenta (60) dias, contados da  
instauração do processo, para proferir decisão  
final. 
Justificativa: 

   A Inserção de matéria concernente ao desporto brasileiro não comportou qualquer divergência ao longo de sua 
elaboração, em todas as etapas vividas até hoje. As proposições apresentadas à subcomissão VIII-A, os 
pronunciamentos de quantas entidades foram chamadas a depor perante a subcomissão, quer de cunho privado 
ou público, se unificaram nos cinco princípios registrados na presente proposta de emenda e mais, da 
competência da União legislar sobre desporto. Tal competência foi expressa no inciso IX do artigo 34, na 
competência da União e dos Estados.  
   Para surpresa geral de todos os parlamentares envolvidos com o desporto e de todas as Entidades da nação 
inteira, o Projeto de Constituição agora apresentado, inverteu os princípios defendidos por todos de respeito a 
autonomia das Entidades e Associações, copiando ipsis litteris o artigo 79 da Constituição da República 
Portuguesa, incumbindo ao Estado promover, estimular e orientar a prática do desporto. Os Projetos Ícaro e 
Hércules, sintonizados com a inexistência de qualquer divergência sobre a matéria, consagraram os mesmos 
princípios seguidamente defendidos.   
   O Brasil não tem sequer, em sua estrutura até hoje, nenhum órgão incumbido de promover o desporto. Sua 
prática no Brasil, tem como berço a iniciativa particular, com base nos clubes e suas entidades. Dirigentes 
chegam a repudiar enfaticamente a orientação que o Estado algumas vezes, ousa impingir, usando legislação 
tutelar inoportuna.  
   Para condizer com as aspirações desportivas do Brasil unissonamente proclamadas, não outro caminho, senão 
a adoção destes princípios que constaram de todos os anteprojetos e projetos até então elaborados, a exceção 
de 26.08.87. 
Parecer:   

   Por conter aspectos que se harmonizam com o entendimento da Comissão de Sistematização, a emenda deve 
ser parcialmente acolhida.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:24949 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
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Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
Ao artigo 287 incluam-se os seguintes  
parágrafos:  
§ 1o. - É direito inalienável de todo  
brasileiro o acesso à prática de atividades  
físicas, esportivas e de lazer.  
§ 2o. - É dever do Estado fomentar e promover  
as atividades físicas, esportivas e de lazer como  
meio de desenvolvimento e contribuição à formação  
integral do cidadão.  
§ 3o. - Compete à União promover, através de  
legislação específica, incentivos fiscais que  
possibilitem os objetivos da democratização do  
acesso à atividade física, esportiva e de lazer. 
Justificativa: 

   Preocupa-nos os rumos das atividades físicas e do esporte, seja a nível escolar, competitivo ou participativo. 
   Devemos concentrar os esforções políticos em estratégias que assegurem amplos benefícios e participação de 
cada cidadão, elegendo o esporte como o inicio para o aprimoramento da saúde, da educação e da formação 
integral.  
Parecer:   

   Por consubstanciar entendimento predominante na Comissão de Sistematização, a emenda deve ser acolhida 
no mérito.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25533 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao Artigo 287, do Projeto de  
Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 287 - A lei assegurará benefícios e  
outros específicos, para fomentar práticas  
desportivas formas e não formais, bem como as  
atividades de lazer e recreação." 
Justificativa: 

   As práticas desportivas estão estabelecidas em sistemas formais de atuação. 
   A mesma valorização deve ser dada ao lazer e à recreação, que pressupõe atividades de vontade própria, que 
os indivíduos utilizam com a finalidade de descanso, entretenimento e desenvolvimento. Não há como o Estado 
não cuidar de incentivar essas atividades.   
Parecer:   

   Por se harmonizar com entendimento predominante na Comissão de Sistematização, a emenda deve ser 
acolhida no mérito.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25534 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA (PFL/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao Artigo 286, do Projeto de  
Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 286 - Incumbe ao Estado, em colaboração  
com as escolas, Instituições universitárias e  
Associações e coletividades desportivas promover,  
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estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão  
da cultura física, das atividades de lazer e  
recreação e do desporto." 
Justificativa: 

   Em primeiro lugar, o incentivo e o apoio não devem ser unicamente ao setor desportivo, que pressupõe 
estruturas organizadas de atuação. 
   O que seve ser, também, promovido e incentivado, de todas as formas, são o lazer e a recreação, atividades 
livres e de vontade própria, importantíssimas para o desenvolvimento social do indivíduo.  
   A colaboração deve ser abrangente, incluindo as escolas de primeiro e segundo graus.  
Parecer:   

   Por se harmonizar com entendimento predominante na Comissão de Sistematização, a emenda deve ser 
acolhida no mérito.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:25552 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MILTON REIS (PMDB/MG) 
Texto:   

   DISPOSITIVOS EMENDADOS: ARTIGOS 286 e 287.  
Os Artigos 286 e 287 do Projeto de  
Constituição, de 26.08.87, são condensados em um  
único artigo, com a seguinte redação:  
Art. A legislação desportiva adotará os  
seguintes princípios e normas cogentes:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas, dirigentes e associações, quanto a  
sua organização e funcionamento internos;  
II - tratamento diferenciado para o  
desporto profissional e não profissional;  
III - proteção e incentivo aos desportos de  
criação nacional;  
IV - destinação de recursos públicos para  
amparar e promover, prioritariamente, o desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento;  
V - instituição de benefícios fiscais para  
fomentar práticas desportivas formais e não  
formais, como direito de cada um.  
Parágrafo único - O Poder Judiciário só  
admitirá ações relativas à disciplina e às  
competições desportivas, após esgotarem-se as  
instâncias da Justiça Desportiva, que terão o  
prazo máximo de sessenta (60) dias, contados da  
instauração do processo, para proferir decisão  
final. 
Justificativa: 

   A Inserção de matéria concernente ao desporto brasileiro não comportou qualquer divergência ao longo de sua 
elaboração, em todas as etapas vividas até hoje. As proposições apresentadas à subcomissão VIII-A, os 
pronunciamentos de quantas entidades foram chamadas a depor perante a subcomissão, quer de cunho privado 
ou público, se unificaram nos cinco princípios registrados na presente proposta de emenda e mais, da 
competência da União legislar sobre desporto. Tal competência foi expressa no inciso IX do artigo 34, na 
competência da União e dos Estados.  
   Para surpresa geral de todos os parlamentares envolvidos com o desporto e de todas as Entidades da nação 
inteira, o Projeto de Constituição agora apresentado, inverteu os princípios defendidos por todos de respeito a 
autonomia das Entidades e Associações, copiando ipsis litteris o artigo 79 da Constituição da República 
Portuguesa, incumbindo ao Estado promover, estimular e orientar a prática do desporto. Os Projetos Ícaro e 
Hércules, sintonizados com a inexistência de qualquer divergência sobre a matéria, consagraram os mesmos 
princípios seguidamente defendidos.   
   O Brasil não tem sequer, em sua estrutura até hoje, nenhum órgão incumbido de promover o desporto. Sua 
prática no Brasil, tem como berço a iniciativa particular, com base nos clubes e suas entidades. Dirigentes 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 67  

 

chegam a repudiar enfaticamente a orientação que o Estado algumas vezes, ousa impingir, usando legislação 
tutelar inoportuna.  
   Para condizer com as aspirações desportivas do Brasil unissonamente proclamadas, não outro caminho, senão 
a adoção destes princípios que constaram de todos os anteprojetos e projetos até então elaborados, a exceção 
de 26.08.87. 
Parecer:   

   Por conter aspectos que se harmonizam com o entendimento da Comissão de Sistematização, a emenda deve 
ser parcialmente acolhida.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:26448 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   

   Dê-se ao artigo 286 do Substitutivo do  
Relator ao Projeto de Constituição a seguinte  
redação:  
Art. 286 - Compete à União criar normas  
gerais sobre o desporto, dispensando tratamento  
diferenciado para o desposto profissional e não  
profissional.  
§ 1o.- São autônomas as entidades desportivas  
e associações quanto a sua organização e  
funcionamento interno. 
Justificativa: 

   É de fundamental importância que a atual constituição estabeleça nítida diferença de tratamento entre os 
desportos profissionais e não profissionais e que de uma vez por todas libere as associações e entidades 
desportivas para que elas possam através de seus associados traçar seus próprios destinos.  
   Vejo essa sugestão como o ponto básico para que a Nação venha a ter um bom desempenho no setor 
esportivo. 
Parecer:   

   A emenda está parcialmente atendida com a nova redação apresentada no Substitutivo no dispositivo referente 
a desporto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:26628 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigos 286 e 287  
Os artigos 286 e 287 do Projeto de  
Constituição, são condensados em um único artigo,  
com a seguinte redação:  
Art. ... - A legislação desportiva adotará os  
seguintes princípios e normas cogentes:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas, dirigentes e associações, quando a  
sua organização e funcionamento internos;  
II - tratamento diferenciado para o desporto  
profissional e não profissional;  
III - proteção e incentivo aos desportos de  
criação nacional;  
IV - destinação de recursos públicos para  
amparar e promover, prioritariamente, o desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
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específicos, o desporto de alto rendimento;  
V - instituições de benefícios fiscais para  
fomentar práticas desportivas formais e não  
formais, como direito de cada um.  
Parágrafo único - O Poder Judiciário só  
admitirá ações relativas à disciplina e às  
competições desportivas, após esgotarem-se as  
instâncias da Justiça Desportiva, que terão o  
prazo máximo de sessenta (60) dias, contados da  
instauração do processo, para proferir decisão  
final. 
Justificativa: 

   A Inserção de matéria concernente ao desporto brasileiro não comportou qualquer divergência ao longo de sua 
elaboração, em todas as etapas vividas até hoje. As proposições apresentadas à subcomissão VIII-A, os 
pronunciamentos de quantas entidades foram chamadas a depor perante a subcomissão, quer de cunho privado 
ou público, se unificaram nos cinco princípios registrados na presente proposta de emenda e mais, da 
competência da União legislar sobre desporto. Tal competência foi expressa no inciso IX do artigo 34, na 
competência da União e dos Estados.  
   Para surpresa geral de todos os parlamentares envolvidos com o desporto e de todas as Entidades da nação 
inteira, o Projeto de Constituição agora apresentado, inverteu os princípios defendidos por todos de respeito a 
autonomia das Entidades e Associações, copiando ipsis litteris o artigo 79 da Constituição da República 
Portuguesa, incumbindo ao Estado promover, estimular e orientar a prática do desporto. Os Projetos Ícaro e 
Hércules, sintonizados com a inexistência de qualquer divergência sobre a matéria, consagraram os mesmos 
princípios seguidamente defendidos.   
   O Brasil não tem sequer, em sua estrutura até hoje, nenhum órgão incumbido de promover o desporto. Sua 
prática no Brasil, tem como berço a iniciativa particular, com base nos clubes e suas entidades. Dirigentes 
chegam a repudiar enfaticamente a orientação que o Estado algumas vezes, ousa impingir, usando legislação 
tutelar inoportuna.  
   Para condizer com as aspirações desportivas do Brasil unissonamente proclamadas, não outro caminho, senão 
a adoção destes princípios que constaram de todos os anteprojetos e projetos até então elaborados, a exceção 
de 26.08.87. 
Parecer:   

   A emenda está parcialmente atendida com a nova redação apresentada no Substitutivo no dispositivo referente 
a desporto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:27170 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS: ARTIGOS 286 e 287.  
Os Artigos 286 e 287 do Projeto de  
Constituição, de 26.08.87, são condensados em um  
único artigo, com a seguinte redação:  
Art. A legislação desportiva adotará os  
seguintes princípios e normas cogentes:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas, dirigentes e associações, quanto a  
sua organização e funcionamento internos;  
II - tratamento diferenciado para o desporto  
profissional e não profissional;  
III - proteção e incentivo aos desportos de  
criação nacional;  
IV - destinação de recursos públicos para  
amparar e promover, prioritariamente, o desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento;  
V - instituição de benefícios fiscais para  
fomentar práticas desportivas formais e não  
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formais, como direito de cada um.  
Parágrafo único. O Poder Judiciário só  
admitirá ações relativas à disciplina e às  
competições desportivas, após esgotarem-se as  
instâncias da Justiça Desportiva, que terão o  
prazo máximo de sessenta (60) dias, contados da  
instauração do processo, para proferir decisão  
final. 
Justificativa: 

   A Inserção de matéria concernente ao desporto brasileiro não comportou qualquer divergência ao longo de sua 
elaboração, em todas as etapas vividas até hoje. As proposições apresentadas à subcomissão VIII-A, os 
pronunciamentos de quantas entidades foram chamadas a depor perante a subcomissão, quer de cunho privado 
ou público, se unificaram nos cinco princípios registrados na presente proposta de emenda e mais, da 
competência da União legislar sobre desporto. Tal competência foi expressa no inciso IX do artigo 34, na 
competência da União e dos Estados.  
   Para surpresa geral de todos os parlamentares envolvidos com o desporto e de todas as Entidades da nação 
inteira, o Projeto de Constituição agora apresentado, inverteu os princípios defendidos por todos de respeito a 
autonomia das Entidades e Associações, copiando ipsis litteris o artigo 79 da Constituição da República 
Portuguesa, incumbindo ao Estado promover, estimular e orientar a prática do desporto. Os Projetos Ícaro e 
Hércules, sintonizados com a inexistência de qualquer divergência sobre a matéria, consagraram os mesmos 
princípios seguidamente defendidos.   
   O Brasil não tem sequer, em sua estrutura até hoje, nenhum órgão incumbido de promover o desporto. Sua 
prática no Brasil, tem como berço a iniciativa particular, com base nos clubes e suas entidades. Dirigentes 
chegam a repudiar enfaticamente a orientação que o Estado algumas vezes, ousa impingir, usando legislação 
tutelar inoportuna.  
   Para condizer com as aspirações desportivas do Brasil unissonamente proclamadas, não outro caminho, senão 
a adoção destes princípios que constaram de todos os anteprojetos e projetos até então elaborados, a exceção 
de 26.08.87. 
Parecer:   

   A emenda está parcialmente atendida com a nova redação apresentada no Substitutivo no dispositivo referente 
a desporto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:27376 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   

   Emenda para dar nova redação ao art. 287 do  
Projeto de Constituição - Substitutivo.  
O art. 287 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 287. A lei assegurará benefícios  
fiscais e outros específicos para fomentar  
práticas desportivas, como direito de cada um." 
Justificativa: 

  A presença das expressões suprimidas, que são vagas, nada acrescentam ao texto que em legislação ordinária 
poderá ser melhor especificado.  
Parecer:   

   Sua sugestão foi acolhida em essência na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28315 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   LÉLIO SOUZA (PDS/RS) 
Texto:   

Dê-se nova redação ao artigo 287.  
"Art. 287 - A lei assegurará benefícios para  
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fomentar práticas desportivas formais e não  
formais, como direito de cada um". 
Justificativa: 

Trata-se de mero aperfeiçoamento redacional, sem alterar o conteúdo do Substitutivo do Relator.  
Parecer:   

   Sua sugestão foi acolhida em essência na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28451 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRCIA KUBITSCHEK (PMDB/DF) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivos Emendados: Artigos 286 e 287.  
Os artigos 286 e 287 do Projeto de  
Constituição, de 26-8-87, são condensados em um  
único artigo, com a seguinte redação:  
Art. - A legislação desportiva adotará os  
seguintes princípios e normas cogentes:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas dirigentes e associações, quanto a sua  
organização e funcionamento internos;  
II - tratamento diferenciado para o desporto  
profissional e não profissional;  
III - proteção e incentivo aos desportos de  
criação nacional;  
IV - destinação de recursos públicos para  
amparar e promover, prioritariamente, o desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento;  
V - instituição de benefícios fiscais para  
fomentar práticas desportivas formais e não  
formais, como direito de cada um.  
Parágrafo único - O Poder Judiciário só  
admitirá ações relativas à disciplina e às  
competições desportivas, após esgotarem-se as  
instâncias da Justiça Desportiva, que terão o  
prazo máximo de sessenta dias, contados da  
instauração do processo, para proferir decisão  
final. 
Justificativa:  

   A Inserção de matéria concernente ao desporto brasileiro não comportou qualquer divergência ao longo de sua 
elaboração, em todas as etapas vividas até hoje. As proposições apresentadas à subcomissão VIII-A, os 
pronunciamentos de quantas entidades foram chamadas a depor perante a subcomissão, quer de cunho privado 
ou público, se unificaram nos cinco princípios registrados na presente proposta de emenda e mais, da 
competência da União legislar sobre desporto. Tal competência foi expressa no inciso IX do artigo 34, na 
competência da União e dos Estados.  
   Para surpresa geral de todos os parlamentares envolvidos com o desporto e de todas as Entidades da nação 
inteira, o Projeto de Constituição agora apresentado, inverteu os princípios defendidos por todos de respeito a 
autonomia das Entidades e Associações, copiando ipsis litteris o artigo 79 da Constituição da República 
Portuguesa, incumbindo ao Estado promover, estimular e orientar a prática do desporto. Os Projetos Ícaro e 
Hércules, sintonizados com a inexistência de qualquer divergência sobre a matéria, consagraram os mesmos 
princípios seguidamente defendidos.   
   O Brasil não tem sequer, em sua estrutura até hoje, nenhum órgão incumbido de promover o desporto. Sua 
prática no Brasil, tem como berço a iniciativa particular, com base nos clubes e suas entidades. Dirigentes 
chegam a repudiar enfaticamente a orientação que o Estado algumas vezes, ousa impingir, usando legislação 
tutelar inoportuna.  
   Para condizer com as aspirações desportivas do Brasil unissonamente proclamadas, não outro caminho, senão 
a adoção destes princípios que constaram de todos os anteprojetos e projetos até então elaborados, a exceção 
de 26.08.87. 
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Parecer:   

   Por conter aspectos que se harmonizam com o entendimento da Comissão de Sistematização, a emenda deve 
ser parcialmente acolhida.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28542 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ROBERTO ROLLEMBERG (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Artigos 286 e 287.  
Os Artigos 286 e 287 do Projeto de  
Constituição, de 26.08.87, são condensados em um  
único artigo, com a seguinte redação:  
Art. A legislação desportiva adotará os  
seguintes princípios e normas cogentes:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas, dirigentes e associações, quanto a  
sua organização e funcionamento internos;  
II - Tratamento diferenciado para o desporto  
profissional e não profissional.  
III - Proteção e incentivo aos desportos de  
criação nacional;  
IV - destinação de recursos públicos para  
amparar e promover, prioritariamente, o desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento;  
V - instituição de benefícios fiscais para  
fomentar práticas desportivas formais e não  
formais, como direito de cada um.  
Parágrafo Único - O Poder Judiciário só  
admitirá ações relativas às disciplinas e às  
competições desportivas, após esgotarem-se as  
instâncias da Justiça Desportiva, que terão o  
prazo máximo de sessenta (60) dias, contados da  
instauração do processo, para proferir decisão  
final. 
Justificativa:  

   A Inserção de matéria concernente ao desporto brasileiro não comportou qualquer divergência ao longo de sua 
elaboração, em todas as etapas vividas até hoje. As proposições apresentadas à subcomissão VIII-A, os 
pronunciamentos de quantas entidades foram chamadas a depor perante a subcomissão, quer de cunho privado 
ou público, se unificaram nos cinco princípios registrados na presente proposta de emenda e mais, da 
competência da União legislar sobre desporto. Tal competência foi expressa no inciso IX do artigo 34, na 
competência da União e dos Estados.  
   Para surpresa geral de todos os parlamentares envolvidos com o desporto e de todas as Entidades da nação 
inteira, o Projeto de Constituição agora apresentado, inverteu os princípios defendidos por todos de respeito a 
autonomia das Entidades e Associações, copiando ipsis litteris o artigo 79 da Constituição da República 
Portuguesa, incumbindo ao Estado promover, estimular e orientar a prática do desporto. Os Projetos Ícaro e 
Hércules, sintonizados com a inexistência de qualquer divergência sobre a matéria, consagraram os mesmos 
princípios seguidamente defendidos.   
   O Brasil não tem sequer, em sua estrutura até hoje, nenhum órgão incumbido de promover o desporto. Sua 
prática no Brasil, tem como berço a iniciativa particular, com base nos clubes e suas entidades. Dirigentes 
chegam a repudiar enfaticamente a orientação que o Estado algumas vezes, ousa impingir, usando legislação 
tutelar inoportuna.  
   Para condizer com as aspirações desportivas do Brasil unissonamente proclamadas, não outro caminho, senão 
a adoção destes princípios que constaram de todos os anteprojetos e projetos até então elaborados, a exceção 
de 26.08.87. 
Parecer:   

   A emenda está parcialmente atendida com a nova redação apresentada no Substitutivo no dispositivo referente 
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a desporto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28654 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 286  
Acrescente-se a expressão "garantir recursos"  
no texto do art. 286, do Projeto de Constituição,  
que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 286 - Incumbe ao Estado, em colaboração  
com as Escolas, Associações e coletividades  
desportivas, promover, garantir recursos,  
estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão  
física e do desporto. 
Justificativa: 

   A presente emenda tem a justifica-la, apenas, uma pergunta: até quando vamos investir tudo somente no 
futebol e deixar de lado o desporto nacional, o esporte amador, os esportes olímpicos e as escolas e centros de 
formação de atletas? Ao Estado é indispensável a responsabilidade por essa área, que fortalece nossas 
juventudes, forma os brasileiros fisicamente e estimula a prática desportiva, indispensável à formação do cidadão 
integral.  
Parecer:   

   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio, o Substitutivo incorpora o princípio na sua  
essência.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:29725 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   

   Emenda  
Dê-se nova redação ao artigo 287.  
"Art. 287 - A lei assegurará benefícios para  
fomentar práticas desportivas formais e não  
formais, como direito de cada um." 
Justificativa: 

   Trata-se de mero aperfeiçoamento redacional, sem alterar o conteúdo do Substitutivo do Relator.  
Parecer:   

   Sua sugestão foi acolhida em essência na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:31570 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA AO ART. 286  
Dê-se a seguinte redação ao art. 286 do  
Projeto de Constituição do nobre Relator -  
Substitutivo - Substituindo a atual redação, pela  
que se segue:  
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Art. 286 Incumbe ao Estado, em colaboração  
com as escolas e associações e coletividades  
esportivas, promover, estimular, orientar e apoiar  
a prática e a difusão da cultura física e do  
desporto, sem discriminação de sexo, etnia, cor e  
deficiências físicas. 
Justificativa: 

   O novo texto constitucional deve expungir todo tipo de tratamento discriminatório, sobretudo na área dos 
desportos, em que deve prevalecer a solidariedade de todas as criaturas humanas. O principio latino “MENS 
SANA IN CORPORE SANO” deve prevalecer para todos. 
Parecer:   

   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio, o Substitutivo incorpora o princípio na sua  
essência.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:31958 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   IVO LECH (PMDB/RS) 
Texto:   

   Suprima-se os artigos 286 e 287. 
Justificativa: 

   É inaceitável para toda a comunidade desportiva brasileira que depois de todos os debates e simpósios em 
que chegou-se a um pensamento comum, pensamento este acatado pela Subcomissão e pela Comissão 
temática, concluindo-se por um texto que , em parte., corrigia uma omissão verificada nas Constituições  
anteriores, de maneira inexplicável, e numa demonstração de absoluta falta de criatividade e o que é pior, 
evidenciando um total desconhecimento sobre o tema, inclua-se no Projeto artigos inteiramente copiados da 
Constituição Portuguesa , que tem como característica fundamental a ingerência governamental no esporte, fato 
superado no nosso País. Evita-se com a supressão destes artigos, e com a volta aos artigos anteriores, fruto 
consensual da maioria dos Constituintes, um enorme retrocesso no campo Desportivo Nacional.  
Parecer:   

   Sua emenda está parcialmente atendida com a nova redação apresentada no Substitutivo no dispositivo 
referente a desporto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:31971 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título IX, Artigo 286  
Adite-se ao artigo, a expressão "e atividades  
recreativas objetivando o lazer social". 
Justificativa: 

   Trata-se da valorização, a nível constitucional, da atividade do lazer, como direito do cidadão.  
Parecer:   

   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece ser  
adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária,  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31976 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
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Texto:   

   Emenda Substitutiva  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título IX, Artigo 287  
Dê-se ao artigo 287, a seguinte nova redação:  
"A Lei assegurará benefícios e incentivos  
específicos, para desenvolver o lazer social e  
fomentar práticas esportivas." 
Justificativa: 

   Dá mais abrangência a norma, na área de esportes, bem como contempla, a nível constitucional a importância 
do lazer social.  
Parecer:   

   A Proposição em exame, conquanto constitua valioso subsídio para o processo legislativo, merece ser  
adequadamente considerada quando se tratar da legislação complementar e ordinária,  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32728 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AÉCIO DE BORBA (PDS/CE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendados: Artigos 286 e 287  
Os artigos 286 e 287 do Projeto de  
Constituição, de 26/08/87, são condensados em um  
único artigo, com a seguinte redação:  
Art. - A legislação desportiva adotará os  
seguintes princípios:  
I - respeito a autonomia das entidades  
desportivas, dirigentes e associações, quanto a  
sua organização e funcionamento internos;  
II - destinação de recursos públicos  
preferencialmente para o desporto educacional e  
não profissional e, em casos específicos, o  
desporto de alto rendimento;  
III - Instituição de benefícios fiscais para  
fomentar práticas desportivas formais e não  
formais, como direito de cada um;  
IV - proteção e incentivo aos desportos de  
criação nacional;  
V - tratamento diferenciado para o desporto  
profissional e não profissional. 
Justificativa:  

   A Inserção de matéria concernente ao desporto brasileiro não comportou qualquer divergência ao longo de sua 
elaboração, em todas as etapas vividas até hoje. As proposições apresentadas à subcomissão VIII-A, os 
pronunciamentos de quantas entidades foram chamadas a depor perante a subcomissão, quer de cunho privado 
ou público, se unificaram nos cinco princípios registrados na presente proposta de emenda e mais, da 
competência da União legislar sobre desporto. Tal competência foi expressa no inciso IX do artigo 34, na 
competência da União e dos Estados.  
   Para surpresa geral de todos os parlamentares envolvidos com o desporto e de todas as Entidades da nação 
inteira, o Projeto de Constituição agora apresentado, inverteu os princípios defendidos por todos de respeito a 
autonomia das Entidades e Associações, copiando ipsis litteris o artigo 79 da Constituição da República 
Portuguesa, incumbindo ao Estado promover, estimular e orientar a prática do desporto. Os Projetos Ícaro e 
Hércules, sintonizados com a inexistência de qualquer divergência sobre a matéria, consagraram os mesmos 
princípios seguidamente defendidos.   
   O Brasil não tem sequer, em sua estrutura até hoje, nenhum órgão incumbido de promover o desporto. Sua 
prática no Brasil, tem como berço a iniciativa particular, com base nos clubes e suas entidades. Dirigentes 
chegam a repudiar enfaticamente a orientação que o Estado algumas vezes, ousa impingir, usando legislação 
tutelar inoportuna.  
   Para condizer com as aspirações desportivas do Brasil unissonamente proclamadas, não outro caminho, senão 
a adoção destes princípios que constaram de todos os anteprojetos e projetos até então elaborados, a exceção 
de 26.08.87. 
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Parecer:   

   Sua emenda está parcialmente atendida com a nova redação apresentada no Substitutivo no dispositivo 
referente a desporto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:32910 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ARTUR DA TÁVOLA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Substituam-se os artigos 286 e 287 pela  
seguinte redação:  
"Art. 286 - Compete à União criar normas  
gerais sobre o desporto, dispensando tratamento  
diferenciado para o desporto profissional e não  
profissional.  
Art. 287 - São princípios da legislação  
desportiva:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas dirigentes e associações quanto à sua  
organização e funcionamento internos;  
II - destinação de recursos públicos para  
amparar e promover prioritariamente o desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento;  
III - incentivo e proteção às manifestações  
desportivas de criação nacional;  
IV - instituição de benefícios fiscais e  
outros específicos para fomentar práticas  
desportivas formais e não formais, como direito de  
cada um". 
Justificativa: 

   O texto do relator alterou substancialmente o entendimento das principais autoridades sobre desporto no país e 
por desconhecimento de características da referida matéria deixou de considerar pormenores indispensáveis ao 
desenvolvimento desportivo brasileiro, aqui recuperados.  
Parecer:   

   Sua emenda está parcialmente atendida com a nova redação apresentada no Substitutivo no dispositivo 
referente a desporto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33056 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS: ARTIGOS 286 e 287  
Os artigos 286 e 287 do Projeto de  
Constituição, de 26-8-87, são condensados em um  
único artigo, com a seguinte redação:  
Art. 286 - É dever do Estado, na forma da  
lei, em colaboração com as escolas, entidades  
desportivas, associações representativas da  
sociedade, promover, fomentar, estimular e apoiar  
a prática e a difusão da cultura física e do  
desporto, obedecidos os seguintes critérios:  
I - autonomia das entidades desportivas no  
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que toca à sua organização e funcionamento  
internos;  
II - destinação de recursos específicos;  
III - garantia de benefícios fiscais;  
IV - estímulo aos desportos de criação  
nacional;  
V - tratamento diferenciado para o desporto  
profissional e não profissional. 
Justificativa:  

   A Inserção de matéria concernente ao desporto brasileiro não comportou qualquer divergência ao longo de sua 
elaboração, em todas as etapas vividas até hoje. As proposições apresentadas à subcomissão VIII-A, os 
pronunciamentos de quantas entidades foram chamadas a depor perante a subcomissão, quer de cunho privado 
ou público, se unificaram nos cinco princípios registrados na presente proposta de emenda e mais, da 
competência da União legislar sobre desporto. Tal competência foi expressa no inciso IX do artigo 34, na 
competência da União e dos Estados.  
   Para surpresa geral de todos os parlamentares envolvidos com o desporto e de todas as Entidades da nação 
inteira, o Projeto de Constituição agora apresentado, inverteu os princípios defendidos por todos de respeito a 
autonomia das Entidades e Associações, copiando ipsis litteris o artigo 79 da Constituição da República 
Portuguesa, incumbindo ao Estado promover, estimular e orientar a prática do desporto. Os Projetos Ícaro e 
Hércules, sintonizados com a inexistência de qualquer divergência sobre a matéria, consagraram os mesmos 
princípios seguidamente defendidos.   
   O Brasil não tem sequer, em sua estrutura até hoje, nenhum órgão incumbido de promover o desporto. Sua 
prática no Brasil, tem como berço a iniciativa particular, com base nos clubes e suas entidades. Dirigentes 
chegam a repudiar enfaticamente a orientação que o Estado algumas vezes, ousa impingir, usando legislação 
tutelar inoportuna.  
   Para condizer com as aspirações desportivas do Brasil unissonamente proclamadas, não outro caminho, senão 
a adoção destes princípios que constaram de todos os anteprojetos e projetos até então elaborados, a exceção 
de 26.08.87. 
Parecer:   

   Sua emenda está parcialmente atendida com a nova redação apresentada no Substitutivo no dispositivo 
referente a desporto.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:33709 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   

   Propõe-se substituir o art. 286 pelo  
seguinte, eliminando-se o art. 287:  
Art. 286 - É dever do Estado fomentar  
práticas desportivas formais e não formais, dentro  
dos seguintes princípios:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas dirigentes e associações quanto à sua  
organização e funcionamento internos;  
II - destinação de recursos públicos para  
amparar e promover prioritariamente o desporto  
educacional, não profissional e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento;  
III - incentivo e proteção às manifestações  
desportivas de criação nacional. 
Justificativa: 

   Emenda sem justificativa.  
Parecer:   

   Sua emenda está plenamente atendida com a nova redação apresentada no Substitutivo no dispositivo 
referente a desporto.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34003 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regimento Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IX a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título IX  
Da Ordem Social  
[...]  
Capítulo III  
Da Educação e Cultura  
[...]  
Art. 286 - Incumbe ao Estado, em colaboração  
com as Escolas e Associações e coletividades  
desportivas, promover, estimular, orientar e  
apoiar a prática e a difusão da cultura física e  
do desporto.  
Art. 287 - A lei assegurará benefícios e  
outros incentivos para fomentar práticas  
desportivas formais e não formais, como direito de  
cada um.  
[...] 
Justificativa: 

   As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de mérito do tema 
as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a sistematização 
adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados tendo em vista o Substitutivo do 
Ilustre Relator.  
(NOTA   A numeração dos artigos coincide com a do Substitutivo, à exceção dos dispositivos inseridos indicados 
por “  “ ) 
Parecer:   

   Pela aprovação parcial. 
 
EMENDA:34940 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 287 a seguinte redação:  
"Art. 287 - A lei assegurará benefícios e  
outros incentivos para fomentar práticas  
desportivas formais e não formais, como direito de  
cada um." 
Justificativa: 

   É evidente o lapso ocorrido da redação do dispositivo mencionado, que merece, assim, a correção sugerida.  
Parecer:   

   Sua sugestão foi acolhida em essência na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   

    
 
EMENDA:34985 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 78  

 

Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Art. 287  
Suprima-se a expressão "e outros  
específicos". 
Justificativa: 

   Emenda de redação. As expressões que se pretendem suprimir formam sentido na frase.  
Parecer:   

   Sua sugestão foi acolhida em essência na forma do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   

    

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00413 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 252, item I, do  
capítulo III, título VIII do Substitutivo da  
Comissão de Sistematização.  
Modifique-se o Art. 252, Item I do Cap. III,  
Título VIII, do Substitutivo da Comissão de  
Sistematização, que passará a ter a seguinte  
redação.  
Art. 252. É dever do Estado fomentar práticas  
desportivas formais e não formais, direito de cada  
um, dentro dos seguintes princípios:  
I - respeito à autonomia das entidades  
desportivas dirigentes e associações, quanto à sua  
organização e funcionamento;  
II - destinação de recursos públicos para  
amparar e promover prioritariamente o desporto  
educacional, o não profissional e, em casos  
específicos, o desporto de alto rendimento;  
III - tratamento diferenciado para o desporto  
profissional e o não profissional;  
IV - proteção e incentivo às manifestações  
desportivas de criação nacional.  
Parágrafo único: O Poder Judiciário só  
admitirá ações relativas à disciplina e às  
competições desportivas após esgotarem-se as  
instâncias da justiça desportiva, que terá o prazo  
máximo de sessenta dias, contados da instauração do  
processo, para proferir decisão final. 
Justificativa: 

   O texto é exatamente igual àquele aprovado pela Comissão de Sistematização exceto a palavra "INTERNOS" 
que deve ser retirada do item I. 
   O esporte brasileiro perdeu sua autonomia durante o Estado Novo, em 1941. A titulo de "discipliná-lo" a 
ditadura de Vargas baixou o Decreto 3199 que transplantava a estrutura do esporte da Itália, fascista então, para 
o Brasil. Conceitos como "eugenia da raça", "esporte patriótico" e não profissionalização do dirigente, 
inteiramente ultrapassados hoje, foram trazidos para o desporto brasileiro naquela época e vigem, em espírito, 
na nossa legislação esportiva até a data de hoje. Ora, é chegado o momento de decretarmos a maioridade do 
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Desporto Nacional. Com a retirada do texto da palavra "internos" resgatamos a autonomia do desporto perdida 
em 1941 e manteremos o avançado texto obtido no voto da Comissão de Sistematização. 
Parecer:   

   A presente emenda, do ilustre Constituinte Márcio Braga, propõe seja excluída do item I do art. 252 a palavra  
"internos".  
Justifica a proposta de supressão alegando ter chegada a hora de o desporto nacional resgatar a autonomia de 
que foi privado em 1941 com a edição do Decreto 3199, que transplantou a estrutura do desporto da Itália 
fascista para o desporto nacional.  
Concordo com a proposta, oportuna neste momento de revisão do entulho autoritário. É importante apagarmos 
da  legislação todos os resquícios que aprisionam a liberdade e a criatividade.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERES NADER (PTB/RJ) 
Texto:   

   Dispositivo emendado – TÍTULO VIII 
Dê-se ao Título VIII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL 
[...] 
CAPÍTULO II 
DA ORDEM SOCIAL 
[...] 
SEÇÃO III 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Art. 237. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição á 

seguridade social, e tem por objetivos: 
[...] 
Parágrafo 2º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social.  
[...] 
Art. 248. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, direito de cada um, 

observados.  
I – a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento. 
II – a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e do não profissional 
e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento.  
III – o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional.  
IV – a proteção e incentivo às manifestação desportivas de criação nacional.  
Parágrafo único. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas a disciplina e às competições desportivas após 
esgotaram-se as instâncias da justiça desportiva, que terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da 
instauração do processo, para proferir decisão final.  

Assinaturas  

1. Feres Nader 
2. Amaral Netto 
3. Antônio Salim Curiati 
4. José Luiz Maia  
5. Carlos Virgílio  
6. Expedito Machado  
7. Manuel Viana 
8. Luiz Marques  
9. Orlando Bezerra  
10. Furtado Leite  
11. Roberto Torres 
12. Arnaldo Faria de Sá 
13. Sólon Borges dos Reis 

(Apoiamento) 

14. Ézio Ferreira  
15. Sadie Hauache  
16. Jose Dutra 
17. Carrel Benevides  
18. Joaquim Sucena 

(Apoiamento)  
19. Siqueira Campos 
20. Aluizio Campos 
21. Eunice Micheles 
22. Samir Achôa 
23. Maurício Nasser  
24. Francisco Dorneles  
25. Mauro Sampaio  
26. Stélio Dias 

27. Airton Cordeiro  
28. José Camargo 
29. Mattos Leão 
30. José Tinoco  
31. João Castelo 
32. Guilherme Palmeira  
33. Ismael Wanderley  
34. Antônio Câmara 
35. Henrique Eduardo Alves 
36. Daso Coimbra 
37. João Resek 
38. Roberto Jefferson 
39. João Menezes 
40. Vingt Rosado 
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41. Cardoso Alves 
42. Paulo Roberto  
43. Lourival Babtista  
44. Rubem Branquinho  
45. Cleonâncio Fonseca  
46. Bonifácio de Andrada  
47. Agripino de Oliveira Lima 
48. Narciso Mendes 
49. Marcondes Gadelha  
50. Mello Reis  
51. Arnold Fiorante  
52. Jorge Arbage 
53. Chagas Duarte  
54. Álvaro Pacheco 
55. Felipe Mendes 
56. Alysson Paulinelli 
57. Aloysio Chaves 
58. Sotero Cunha 
59. Messias Góis  
60. Gastone Righi 
61. Dirce Tutu Quadros 
62. Jose Elias Murad 
63. Mozarildo Cavalcanti 
64. Flávio Rocha 
65. Gustavo De Faria 
66. Flávio Pamier  
67. Gil César  
68. João da Mata  
69. Dionisio Hage  
70. Leopoldo Peres 
71. Carlos Sant’anna  
72. Délio Braz 
73. Gilson Machado  
74. Nabor Junior  
75. Geraldo Fleming 
76. Oswaldo Sobrinho  
77. Oswaldo Coelho  
78. Hilário Braun 
79. Edivaldo Motta 
80. Paulo Zarzur  
81. Nilson Gibson 
82. Milton Reis 
83. Marcos Lima 
84. Milton Barbosa  
85. Mario Bouchardet  
86. Melo Freire  
87. Leiopoldo Bessone  
88. Aloisio Vasconcelos  
89. Victor Fontana  
90. Orlando Pacheco  
91. Ruberval Piloto  
92. Jorge Bornhausen 
93. Alexandre Puzyna 
94. Artenir Werner 
95. Cláudio Ávila 
96. José Agripino  
97. Divaldo Suruagy 
98. Marluce Pinto 
99. Ottomar Pinto 
100. Olavo Pires 
101. Djenal Gonçalves 
102. José Egreja 
103. Ricardo Izar 
104. Afif Domingos  
105. Jayme Paliarin 
106. Delfin Neto 

107. Farabulani Junior  
108. Fausto Rocha  
109. Tito Costa  
110. Caio Pompeu 
111. Felipe Cheidde 
112. Virgilio Galassi 
113. Manoel Moreira  
114. Jose Mendonça Bezerra  
115. Jose Lourenço  
116. Vinicius Cansanção  
117. Ronaro Corrêa  
118. Paes Landin 
119. Alércio Dias  
120. Mussa Demes 
121. Jessé Freire 
122. Gandi Jamil 
123. Alexandre Costa 
124. Albérico Cordeiro  
125. Iberê Ferreira  
126. José Santana de 

Vasconcelos  
127. Chistovam Chiaradia  
128. Rosa Prata  
129. Mário De Oliveira  
130. Silvio Abreu  
131. Luiz Leal  
132. Genésio Bernardino 
133. Alfredo Campos  
134. Theodoro Mendes  
135. Amilcar Moreira  
136. Oswaldo Almeida  
137. Ronaldo Carvalho  
138. José Freire  
139. Francisco Salles 
140. Assis Canuto  
141. Chagas Netto  
142. Jose Viana  
143. Lael Varella  
144. Telmo Kirst 
145. Darcy Pozza  
146. Arnaldo Prieto  
147. Oswaldo Bender  
148. Adylson Motta 
149. Paulo Mincarone  
150. Adroaldo Streck 
151. Luis Roberto Ponte  
152. João de Deus Antunes  
153. Denisar Arneiro  
154. Jorge Leite  
155. Aloisio Teixeira  
156. Roberto Augusto  
157. Messias Soares 
158. Dalton Canabrava 
159. Arolde De Oliveira  
160. Rubem Medina  
161. Júlio Campos 
162. Ubiratan Spinelli 
163. Jonas Pinheiro  
164. Louremberg Nunes Rocha 
165. Roberto Campos 
166. Cunha Bueno  
167. Matheus Iensen 
168. Antonio Ueno 
169. Dionisio Dal Prá 
170. Jacy Scanagatta 
171. Basilio Villani 

172. Oswaldo Trevisan  
173. Renato Jonhsson 
174. Ervian Bonkoski 
175. Jovani Masini 
176. Paulo Pimentel  
177. Jose Carlos Martinez 
178. João Lobo  
179. Inocêncio Oliveira  
180. Salatiel Carvalho  
181. Jose Moura  
182. Marco Maciel  
183. Ricardo Fuiza  
184. Paulo Marques 
185. Asdrubal Bentes 
186. Jarbas Passarinho  
187. Gerson Peres 
188. Carlos Vinagre  
189. Fernando Velasco  
190. Arnaldo Moraes 
191. Costa Fernandes  
192. Domingos Juvenil  
193. Oscar Corrêa  
194. Mauricio Campos  
195. Sérgio Werneck 
196. Raimundo Rezeck 
197. Jose Geraldo  
198. Álvaro Antonio  
199. Jose Elias  
200. Rodrigues Palma  
201. Levy Dias  
202. Ruben Figueiró 
203. Rachid Saldanha Derzi 
204. Ivo Cersósimo 
205. Enoc Vieira  
206. Joaquim Haickel  
207. Edison Lobão  
208. Victor Trovão 
209. Onofre Corrêa  
210. Albérico Filho 
211. Vieira da Silva 
212. Eliézer Moreira  
213. José Teixeira  
214. Irapuan Costa Júnior  
215. Roberto Balestra  
216. Luiz Soyer  
217. Naphali Alves Souza 
218. Jales Fontoura  
219. Paulo Roberto Cunha 
220. Pedro Canedo 
221. Lúcia Vânia  
222. Nion Albernaz 
223. Fernando Cunha 
224. Antonio De Jesus 
225. José Lourenço  
226. Luiz Eduardo  
227. Eraldo Tinoco  
228. Benito Gama 
229. Jorge Vianna 
230. Ângelo Magalhaes  
231. Leur Lomanto 
232. Jonival Lucas 
233. Sérgio Brito  
234. Waldeck Ornellas  
235. Francisco Benjamim 
236. Etevaldo Nogueira  
237. João Alves  
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238. Francisco Diógenes  
239. Antônio Carlos Mendes 

Thame  
240. Jairo Carneiro 
241. Paulo Marques  
242. Rita Furtado  
243. Jairo Azi 
244. Fábio Raunhaitti 
245. Manoel Ribeiro  
246. Jose Melo 
247. Jesus Tajra 
248. César Cals Neto  
249. Eliel Rodrigues  
250. Joaquim Benilacqua 
251. Carlos De’carli 
252. Nyder Barbosa  
253. Pedro Ceolin 
254. Jose Lins 

255. Homero Santos  
256. Chico Humberto  
257. Osmudo Rebouças  
258. Aécio De Borba  
259. Bezerra De Melo 
260. Francisco Carneiro 
261. Meira Filho 
262. Márcia Kubtchek 
263. Annibal Barcellos  
264. Geovani Borges  
265. Eraldo Trindade  
266. Antonio Ferreira  
267. Maria Lúcia  
268. Maluly Neto 
269. Carlos Alberto  
270. Gidel Dantas 
271. Adauto Pereira  
272. Arnaldo Martins  

273. Érico Pegoraro 
274. Francisco Coelho  
275. Osmar Leitão  
276. Simão Sessim  
277. Odacir  Soares 
278. Mauro Miranda  
279. Miraldo Gomes  
280. Antônio Carlos Franco 
281. José Carlos Coutinho  
282. Wagner Lago 
283. João Machado Pollemberg 
284. Albano Franco  
285. Sarney Filho  
286. Fernando Gomes  
287. Evaldo Gonçalves  
288. Raimundo Lira 

 
Justificativa:   

   Os capítulos contidos neste Título referem-se a matérias de extremo relevo para a sociedade brasileira e os rumos do País.  
Do seu tratamento adequado pode resultar a diferença entre as perspectivas de transformamos o Brasil e nação moderna, 
apta a entrar no próximo milênio em condições de atingir, seus objetivos, ou de tornar ainda mais distante a possibilidade de 
aproximá-lo, econômica e socialmente, dos países mais desenvolvidos e adiantados.  
Para tanto, tudo aquilo que se refira a Seguridade Social, Previdência e Assistência Social, Educação, Cultura e Desporto, 
Ciência e Tecnologia, Comunicação, Meio Ambiente, Família, Criança, Adolescente, Idoso e índios há de ser tratado com 
realismo e bom senso. 
Deve ser descartado o Estado provedor. Não pode o sistema de seguridade social tornar-se sorvedouro de recursos, que não 
são infindáveis, do tesouro e do contribuinte. A sua universalização deve ser procedida com sobriedade, a despeito dos 
justificados anseios gerais por melhor atendimento, extensivo a todos.  
Embora reconhecendo a responsabilidade precípua do Estado no campo da Saúde e da Educação, não há porque 
desconhecer a importância da colaboração da iniciativa dos particulares nestes setores.  
O necessário desenvolvimento tecnológico e científico nacional não poderá ser feito com algum país, numa econômica 
mundial cada vez mais integrada a interdependente, pudesse bastar-se a si próprio.  
É preciso conciliar a proteção e a defesa do meio ambiente com o nosso desenvolvimento econômico. Ambos os objetivos 
não devem ser tratados como se fossem excludentes entre si. 
Todo este Título, enfim, versando sobre a ordem social, não pode esquecer que dependerá da adequada consideração das 
questões econômicas, a viabilização dos objetivos por ela traçados. 
Parecer:   

   Respeitando a técnica regimental, aprovo a emenda, com ressalva dos destaques pedidos por membros da Bancada do 
PMDB e de outras emendas a este Título, por mim já aprovadas. 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 226 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍ TULO II: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 228, incisos II, III e IV §§ 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 227 ("caput"), Parágrafo único, incisos I, II, III, IV, V e VI; Art. 228 ("caput"), inciso I (Emenda nº 1946-3, 
José Fogaça), § 4º. 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: 
Parágrafo único do Art. 229; inciso IV do Art. 230; § 2º do Art. 230; §§ 1º e 2º do Art. 231; incisos VI e VII do Art. 232; 
PELA REJEIÇÃO: Art. 229 ("caput"); Art. 230 ("caput"), incisos I, II e III; § 1º do Art. 230; Art. 231 ("caput"), § 3º (Emenda nº 
875-5, Márcio Braga), § 4º (Emenda nº 977-8, José Fogaça e Emenda nº 477-6, Maurílio Ferreira Lima e outros); Art. 232 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 235 ("caput"); Art. 236 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 233 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI (Emenda nº 1904-8, José Serra), VII, VIII e IX (Emenda nº 
1815-7, Almir Gabriel); Art. 234 ("caput”), §§ 1º , 2º , 3º , 4º e 5º (Emenda nº 1818-1, Almir Gabriel e Emenda nº 1474-7, 
F1oriceno Paixão). 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 237 (“caput”), incisos I, II, III, IV e V. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 238 ("caput"). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 239 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III e IV, § 2º; Art. 240 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI, §§ 1º e 2º; 
Art. 241, inciso I e §§ 1º e 3º; Art. 242, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 243 ("caput"), § 2º ; Art. 244 ("caput"), Parágrafo único; §§ 2º e 3º do 
Art. 247; Art. 248 ("caput"), incisos II, III e IV, e Parágrafo único. 
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PELA REJEIÇÃO: Inciso I do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 1736-3); inciso V do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 
1735-5); incisos VII do Art. 240 (Emenda Coletiva nº 1738-0); inciso II do Art. 241 (Emenda Coletiva nº 1795-9); § 2º do Art. 
241 (Emenda Coletiva  
nº 1811-4); §§ 1º, 2º e 3º do Art. 243; Art. 245 ("caput"); Art. 246 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 247 ("caput") e § 1º. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: NIHIL. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 249 ("caput"), §§ 1º , 2º e 3º. 
CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 251 ("caput"), § 1º, incisos I e II, §§ 2º e 3º; Art. 253 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 254 ("caput"), §§ 2º, 3º 
e 4º; Art. 255 ("caput"); Art. 256 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 252; § 1º do Art. 254. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Inciso VI do Art. 257; §§ 2º e § do Art. 257. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 257 ("caput") § 1º, incisos I, II, III, IV e V e §§ 3º e 5º do Art. 257. 
CAPÍTULO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 258 ("caput"), §§ 3º, 4º ; §§ 1º , 2º , incisos IV e V, §§ 3º, 4º e 5º do Art. 259; Art. 260 ("caput"); Art. 
261 ("caput"); Art. 262 ("caput") e parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 258; §§ 2º e 3º do Art. 258 (Emenda nº 1564-6, Nelson Carneiro); Art. 259 ("caput"), incisos I, II 
e III. 
CAPÍTULO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 263; Art. 265 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 263 ("caput") (Emenda nº 1471-2, Alceni Guerra); § 2º do Art. 263; Art. 264 ("caput") (Emenda nº 281-
1, Jarbas Passarinho); § § 1º, 2º do Art. 264 (Emenda nº 281-1, Jarbas Passarinho); Art. 266 (“caput ") (Emenda nº 1686-3, 
Fábio Feldman). 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   
   EMENDA:00689 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dê-se ao inciso II, do art. 220 do Projeto  
de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 220 - ............................  
II - a destinação de recursos públicos para  
a promoção prioritária do desporto educacional."  
Em consequência ficam eliminadas as  
expressões "e, em casos específicos, para a do  
desporto de alto rendimento". 
Justificativa: 

   As associações desportivas profissionais devem ser independentes financeiramente, ou, às vezes, serem 
subvencionadas por empresas privadas, que, é certo, irão fiscalizar a aplicação das verbas fornecidas. O Estado não pode 
arcar com a responsabilidade de destinar recursos, já tão minguados e comprometidos, para pagamento de altos salários 
aos profissionais do esporte e tantos outros gastos, não raro abusivos, de suas respectivas associações ou grêmios.  
Parecer:   

   O nobre proponente da emenda considerou desporto de alto rendimento aquele que seria rentável em termos 
econômicos.  
Na verdade, tal desporto é aquele voltado para a formação de atletas de competições, que atingem níveis cada vez  
mais altos de rendimento esportivo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01340 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FLORESTAN FERNANDES (PT/SP) 
Texto:   

   Suprima-se o inciso II do art. 220. 
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Justificativa: 

   Permitir a destinação de verbas públicas para as atividades desportivas rentáveis é aceitável diante das necessidades 
básicas da população carente nas áreas de saúde, educação, saneamento, etc. é contraditório com o inciso I desde artigo 
que favorece “a autonomia das entidades desportivas...”. 
Parecer:   

   O nobre proponente da emenda considerou desporto de alto rendimento aquele que seria rentável em termos 
econômicos.  
Na verdade, tal desporto é aquele voltado para a formação de atletas de competições, que atingem níveis cada vez  
mais altos de rendimento esportivo. Isto posto, opino pela rejeição. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00538 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   

   Ponha-se o acento grave no "a" após a palavra  
"quanto", ficando assim redigido o inciso I do  
art. 216:  
I - a autonomia das entidades desportivas  
dirigentes e associações, quanto à sua organização  
e funcionamento; 
Justificativa: 

   É evidente a necessidade de crase depois de “quanto” e por isso propomos o uso do acento grave no “a”.  

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 217 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


